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Grozījums Nr. 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai 
palielinātu to īpatsvaru salīdzinājumā ar 
autotransportu un aviāciju. Pasažieru 
pārvadājumu daļa pa dzelzceļu Eiropas 
Savienībā diezgan stabili ir palikusi 6 % 
apjomā. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu attīstība ir atpalikusi no 
augošajām prasībām pieejamības un 
kvalitātes ziņā.

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai 
palielinātu to īpatsvaru salīdzinājumā ar 
autotransportu un aviāciju. Pasažieru 
pārvadājumu daļa pa dzelzceļu Eiropas 
Savienībā diezgan stabili ir palikusi 6 % 
apjomā. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu attīstība ir atpalikusi no 
augošajām prasībām pieejamības un 
kvalitātes ziņā. Tomēr tajās valstīs, kuras 
savus tirgus ir atvērušas konkurencei, 
paredzot arī atklātas piekļuves tiesības un 
sabiedrisko pakalpojumu saistības, ir 
piedzīvots nodarbinātības pieaugums 
dzelzceļa pārvadājumu nozarē, kā arī 
pasažieru un kilometru skaita pieaugums, 
kas savukārt radījis jaunas darba iespējas 
dzelzceļa pārvadājumu nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Starptautisko dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu Savienības tirgus ir atvērts 
konkurencei no 2010. gada. Turklāt dažas 
dalībvalstis ir atvērušas konkurencei savus 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus, ieviešot brīvas piekļuves 
tiesības vai organizējot piedāvājumu
konkursus publisko pakalpojumu līguma 

(2) Starptautisko dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu Savienības tirgus ir atvērts 
konkurencei no 2010. gada. Turklāt dažas 
dalībvalstis ir atvērušas konkurencei savus 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus, ieviešot brīvas piekļuves 
tiesības vai organizējot iepirkumu
konkursus publisko pakalpojumu līguma 
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noslēgšanai, vai abējādi. noslēgšanai, vai abējādi, vienlaikus ņemot 
vērā LESD 26. protokolu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai pasažieru pakalpojumiem 
garantētu augstu kvalitāti, vienlaikus 
īstenojot sabiedriskā pasažieru transporta 
politikas mērķus, noteikums par atklātas 
piekļuves tiesībām ir jākoordinē obligāta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu
konkursa kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības rezultāti un pasažieru apmierinātība ir vienīgie aspekti, uz ko balstās atklātas 
piekļuves darbības, tāpēc tās var veiksmīgāk nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Sabiedrisko pakalpojumu līguma 
slēgšanas tiesību tieša piešķiršana ir 
jāierobežo, ņemot vērā īpašus apstākļus, 
piemēram, pakalpojumu sniegšanas 
pārtraukuma risku, un tāpēc līguma 
darbība ir jāparedz uz ierobežotu termiņu.

Or. en
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Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību tiešai piešķiršanai ir jābūt kā izņēmuma gadījumam, nevis kā 
noteikumam.

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja kompetentās iestādes organizē savus 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumus, tām jānodrošina, ka 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
ģeogrāfiskā darbības joma ir atbilstoša, 
vajadzīga un proporcionāla, lai sasniegtu 
sabiedriskā pasažieru transporta politikas 
mērķu īstenošanu attiecīgajā teritorijā. 
Šāda politika būtu jāizklāsta sabiedriskā 
transporta plānos, paredzot iespēju uz tirgu
balstītiem transporta risinājumiem. 
Sabiedriskā transporta plānu un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību 
definēšanas process būtu jāpadara 
pārredzams attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp potenciālajiem tirgus 
dalībniekiem.

(4) Ja kompetentās iestādes organizē savus 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumus, tām jānodrošina, ka 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
ģeogrāfiskā darbības joma ir atbilstoša, 
vajadzīga un proporcionāla, lai sasniegtu 
sabiedriskā pasažieru transporta politikas 
mērķu īstenošanu attiecīgajā teritorijā, kā 
arī jānodrošina, ka vērā ņem sociālos 
mērķus, kas izklāstīti LES, Pamattiesību 
hartā, LESD 26. protokolā un ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Šāda politika būtu jāizklāsta 
kombinētā sabiedriskā transporta plānos, 
paredzot iespēju tādiem transporta 
risinājumiem, kas balstīti uz lietotāju, 
tostarp ģimeņu, vecāku cilvēku un 
personu ar invaliditāti vajadzībām. Šādu 
kombinēta sabiedriskā transporta plānu un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību definēšanas procesā būtu jāintegrē 
saimnieciskā, sociālā un ekoloģiskā 
dimensija, kā arī tas jāpadara pārredzams 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp potenciālajiem tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nolūkā nodrošināt stabilu finansējumu, 
lai sasniegtu sabiedriskā transporta plānu 
mērķi, kompetentajām iestādēm ir 
jāizstrādā sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta mērķus rentablā 
veidā, ņemot vērā kompensāciju par šo 
saistību neto finanšu ietekmi, un tām 
jānodrošina sabiedriskā transporta 
ilgtermiņa finansiālā stabilitāte saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumiem.

(5) Nolūkā nodrošināt stabilu finansējumu, 
lai sasniegtu sabiedriskā transporta plānu 
mērķi, kompetentajām iestādēm ir 
jāizstrādā sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta mērķus kvalitatīvā 
un rentablā veidā, ņemot vērā 
kompensāciju par šo saistību neto finanšu 
ietekmi, un tām jānodrošina sabiedriskā 
transporta ilgtermiņa finansiālā stabilitāte 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Konkursi, kuru pamatā ir zemākās 
cenas princips, veicina sociālo dempingu, 
kas bieži ir saistīts ar lētākiem 
piedāvājumiem. Tiek ietaupīts uz 
darbinieku rēķina — zemākas algas, 
garāks darba laiks, mazāks nodarbināto 
skaits. Lai nodrošinātu konkursa 
procedūru, kuras pamatā ir nevis zemākā 
cena, bet kvalitātes aspekti, un lai ņemtu 
vērā procesus valstīs, piešķiršanas kārtība 
jānodod dalībvalstu ziņā.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāsaglabā kompetento iestāžu izvēles brīvība attiecībā uz tiešu piešķīrumu vai konkursu.
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Grozījums Nr. 40
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jāgarantē, ka izmaksu rentabilitāti 
nenodrošina uz sniegtā pakalpojuma 
kvalitātes rēķina vai darbinieku darba 
apstākļu rēķina. Lai to garantētu, 
konkursa procedūrā ir jāiekļauj sociālie 
kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tas ir īpaši svarīgi, ka kompetentās 
iestādes ievēro šos kritērijus attiecībā uz 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu jomu, lai sabiedrisko dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu tirgus darbotos 
nevainojami, tāpēc atklātas piekļuves 
pārvadājumiem jābūt labi koordinētiem ar 
tiem, kurus veic saskaņā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu. Šā iemesla dēļ 
neatkarīgai dzelzceļa regulatīvajai iestādei 
būtu jānodrošina, ka šis process tiek pareizi 
piemērots un ir pārredzams.

(6) Tas ir īpaši svarīgi, ka kompetentās 
iestādes ievēro šos kritērijus attiecībā uz 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu jomu, lai sabiedrisko dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu tirgus darbotos 
nevainojami, kā arī tām ir jāapmierina 
savu klientu vajadzības, vienlaikus ņemot 
vērā nozarē nodarbināto personu tiesības, 
jo atklātas piekļuves pārvadājumiem jābūt 
labi koordinētiem ar tiem, kurus veic 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu. Šā iemesla dēļ neatkarīgai 
dzelzceļa regulatīvajai iestādei būtu 
jānodrošina, ka šis process tiek pareizi 
piemērots un ir pārredzams.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dažas sabiedrisko pakalpojumu līguma 
tieša piešķīruma augšējās robežvērtības ir 
jāpielāgo konkrētiem dzelzceļa transporta 
ekonomiskajiem apstākļiem, kādos notiek 
piedāvājumu konkursi šajā nozarē.

(9) Dažas sabiedrisko pakalpojumu līguma 
tieša piešķīruma augšējās robežvērtības 
dzelzceļa transporta jomā ir jāpielāgo 
sabiedrisko pakalpojumu sociālajām un 
teritoriālajām prasībām, kā arī 
ekonomiskajiem apstākļiem, kādos notiek 
iepirkumu konkursi šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Svarīgs līdzeklis konkurences 
aizsardzībai pret izkropļojumiem ir 
savstarpīguma princips. Šis princips būtu 
jāattiecina uz trešo valstu uzņēmumiem, 
kuri vēlas piedalīties konkursa procedūrās 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Georges Bach

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Svarīgs līdzeklis konkurences 
aizsardzībai pret izkropļojumiem ir 
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savstarpīguma princips, t. i., līdzdalība 
sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgū.
Šis princips būtu jāpiemēro ne tikai 
dalībvalstu licencētiem dzelzceļa 
pakalpojumu uzņēmumiem un to 
meitasuzņēmumiem, bet arī jāattiecina uz 
trešo valstu uzņēmumiem, kuri vēlas 
piedalīties konkursa procedūrās 
Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanai ir 
vajadzīgs, lai visās dalībvalstīs saskaņoti 
piemērotu kopējus noteikumus par 
piedāvājumu konkursiem sabiedrisko 
pakalpojumu līguma saņemšanai šajā 
nozarē.

(10) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanai ir 
vajadzīgs, lai visās dalībvalstīs saskaņoti 
piemērotu kopējus noteikumus par 
iepirkumu konkursiem sabiedrisko 
pakalpojumu līguma saņemšanai šajā 
nozarē, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visu potenciālo 
pretendentu starpā.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt kopīgiem noteikumiem iepirkumu konkursu jomā, lai izstrādātu regulējumu, kas 
mudina mazos un jaunos tirgus dalībniekus piedalīties konkursā.

Grozījums Nr. 46
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanai ir 
vajadzīgs, lai visās dalībvalstīs saskaņoti 
piemērotu kopējus noteikumus par 
piedāvājumu konkursiem sabiedrisko 
pakalpojumu līguma saņemšanai šajā 
nozarē.

(10) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanai ir 
vajadzīgs, lai visās dalībvalstīs saskaņoti 
piemērotu kopējus noteikumus par 
iepirkumu konkursiem sabiedrisko 
pakalpojumu līguma saņemšanai šajā 
nozarē, ņemot vērā arī sociālos mērķus un 
sabiedrisko pakalpojumu saistības, kas 
izklāstītas LES un LESD.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis nodrošina atbilstīgu sociālās 
aizsardzības līmeni sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem.

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai
visi sabiedrības locekļi varētu pilnībā 
izmantot priekšrocības, ko sniedz
kvalitatīvs tādu iekšzemes dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu piedāvājums, kas
atbilst LES izklāstītajiem sociālajiem 
mērķiem, kā arī mērķiem saistībā ar 
LESD 26. protokolā minētajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, ir svarīgi, 
ka dalībvalstis garantē augstu sociālās 
aizsardzības līmeni un labus darba 
apstākļus sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju darbiniekiem, ievērojot nozares 
koplīgumu noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
11. apsvērums



AM\1004472LV.doc 11/45 PE519.754v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis nodrošina atbilstīgu sociālās 
aizsardzības līmeni sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem.

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis nodrošina:

1) atbilstīgu sociālās aizsardzības līmeni 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
darbiniekiem,

2) obligātos pakalpojumus sabiedriskā 
transporta streiku laikā.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumus, ko sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, finansē valsts. Lai 
nodrošinātu, ka pasažieri var vienmēr paļauties uz šiem pakalpojumiem, dalībvalstīm ir 
jānosaka obligātie pakalpojumi, kas sniedzami streiku laikā.

Grozījums Nr. 49
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis nodrošina atbilstīgu sociālās 
aizsardzības līmeni sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem.

(11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis jebkurā gadījumā valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī nodrošina 
atbilstīgu sociālās aizsardzības līmeni 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
darbiniekiem. Atbilstīgo līmeni ar valstu 
tiesību aktiem un/vai nozares līmeņa 
koplīgumiem garantē ne vēlāk kā 
iekšzemes dzelzceļa pārvadājumu tirgus 
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atvēršanas brīdī, nosakot attiecīgajai 
nozarei sociālos standartus un/vai izvirzot 
prasību pārcelt personālu.

Or. en

Pamatojums

Konkurencei jānotiek vienlīdzīgos sociālos apstākļos, un tāpēc katrai dalībvalstij valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī ir jānodrošina atbilstoša personāla aizsardzība, ņemot vērā 
attiecīgos tiesību aktus un praksi konkrētajā teritorijā. Ir jārod arī īpaši risinājumi attiecībā 
uz tiem civildienesta ierēdņiem vai personālu, kuram ir īpašs civildienesta ierēdņa statusam 
līdzvērtīgs nodarbinātības statuss un kuri joprojām veido nozīmīgu visu dzelzceļa nozarē 
nodarbināto daļu.

Grozījums Nr. 50
Georges Bach

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ja sabiedriskā pakalpojuma līguma 
noslēgšana var būt par iemeslu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
nomaiņai, kompetentajām iestādēm 
jāpieprasa izraudzītajam sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam piemērot 
noteikumus, kas ietverti Padomes 
2001. gada 12. marta Direktīvā 
2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību 
aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā. Piemērojot šo direktīvu,
dalībvalstīm nav liegts aizsargāt tādu 
darbinieku tiesību nodošanas 
nosacījumus, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2001/23/EK, un tādējādi 
vajadzības gadījumā ņemt vērā darba un 
sociālos standartus, kas ir labvēlīgāki 
darbiniekiem un noteikti attiecīgās valsts 
normatīvajos vai administratīvajos aktos, 
kā arī koplīgumos vai līgumos, kas 
noslēgti starp sociālajiem partneriem.
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Or. de

Grozījums Nr. 51
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ja sabiedriskā pakalpojuma līguma 
noslēgšana var būt par iemeslu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
nomaiņai, kompetentajām iestādēm būtu 
jāpieprasa izraudzītajam sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam piemērot 
noteikumus, kas ietverti Padomes 
2001. gada 12. marta Direktīvā 
2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību
aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā. Piemērojot šo direktīvu,
dalībvalstīm nav liegts aizsargāt tādu 
darbinieku tiesību nodošanas 
nosacījumus, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2001/23/EK. Dalībvalstīm ir 
pienākums ievērot darba un sociālos 
standartus, kas ir labvēlīgāki 
darbiniekiem un noteikti attiecīgās valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kā arī koplīgumos vai līgumos, kas 
noslēgti starp sociālajiem partneriem.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Georges Bach

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Kompetentajām iestādēm, ievērojot 
subsidiaritātes principu, jānosaka sociāli 
un kvalitātes kritēriji, lai saglabātu un 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes standartus, 
piemēram, attiecībā uz minimālajiem 
darba apstākļiem, pasažieru tiesībām, 
vajadzībām, kādas ir personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, vai 
vides aizsardzību, pasažieru un 
darbinieku veselību un drošību, kā arī 
attiecībā uz koplīguma saistībām un 
citiem noteikumiem un nolīgumiem 
saistībā ar darbavietu un sociālo 
aizsardzību vietā, kurā sniedz 
pakalpojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Kompetentajām iestādēm, ievērojot 
subsidiaritātes principu, būtu jānosaka 
sociāli un kvalitātes kritēriji, lai saglabātu 
un uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes standartus, 
piemēram, attiecībā uz minimālajiem 
darba apstākļiem, pasažieru tiesībām, 
vajadzībām, kādas ir personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, vai 
vides aizsardzību, pasažieru un 
darbinieku veselību un drošību, kā arī 
attiecībā uz koplīguma saistībām un 
citiem noteikumiem un nolīgumiem 
saistībā ar darbavietu un sociālo 
aizsardzību vietā, kurā sniedz 
pakalpojumu. Lai nodrošinātu 
pārredzamus un salīdzināmus 
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konkurences nosacījumus pakalpojumu 
sniedzēju starpā un novērstu sociālā 
dempinga risku, kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt tiesīgām piemērot īpašus 
sociālos un pakalpojumu kvalitātes 
standartus.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai samazinātu pārkāpumus 
apakšlīgumu slēgšanā un aizsargātu 
dzelzceļa pārvadājumu nozares 
darbinieku tiesības, būtu 
nediskriminējošā veidā jānodrošina, ka 
apakšlīgumu slēdzējiem ir saistības 
izmaksāt darbiniekiem visu tiem 
pienākošos atlīdzību un/vai maksājumus, 
kas tiem pienākas no kopējiem fondiem 
vai sociālo partneru struktūrām, uz 
kurām attiecas tiesību akti vai kolektīvais 
līgums. Jebkurā gadījumā dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai tiesību aktos iekļaut 
un/vai piemērot stingrākus atbildības 
noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1370/2007 iekšējo loģiku būtu 

(14) Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1370/2007 iekšējo loģiku būtu 
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jāpaskaidro, ka pārejas periods līdz 
2019. gada 2. decembrim attiecas tikai uz 
pienākumu organizēt konkursa procedūras 
par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem.

jāpaskaidro, ka pārejas periods līdz 
2019. gada 2. decembrim attiecas tikai uz 
pienākumu organizēt konkursa procedūras 
par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. 
Pārejas periods sniegs dalībvalstīm 
iespēju nodrošināt, ka konkursa 
procedūrā vērā ņem sociālos mērķus, kā 
arī sociālo un teritoriālo kohēziju, kas 
minēta LES un LESD 26. protokolā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sagatavošanai obligātajiem piedāvājumu 
konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem ir vajadzīgs papildu laiks, lai 
nodrošinātu to uzņēmumu, kuriem iepriekš 
šādi līgumi tika tieši piešķirti, efektīvu un 
ilgtspējīgu iekšējo pārstrukturēšanu. Tāpēc 
ir vajadzīgi pārejas pasākumi attiecībā uz 
tieši piešķirtajiem līgumiem no dienas, kad 
šī regula stājas spēkā, līdz 2019. gada 
3. decembrim.

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sagatavošanai obligātajiem iepirkumu
konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem ir vajadzīgs papildu laiks, lai 
nodrošinātu to uzņēmumu, kuriem iepriekš 
šādi līgumi tika tieši piešķirti, efektīvu un 
ilgtspējīgu iekšējo pārstrukturēšanu. 
Konkursa procedūra šādiem līgumiem ir 
pakāpeniski jāievieš no dienas, kad šī 
regula stājas spēkā, līdz 2019. gada 
3. decembrim.

Or. en

Pamatojums

No dienas, kad šī regula stājas spēkā, pakāpeniski jāievieš konkursu procedūras, jo no 
2019. gada 3. decembra iepriekš tieši piešķirtiem līgumiem būs jāizsludina konkurss.

Grozījums Nr. 57
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sagatavošanai obligātajiem piedāvājumu 
konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem ir vajadzīgs papildu laiks, lai 
nodrošinātu to uzņēmumu, kuriem iepriekš 
šādi līgumi tika tieši piešķirti, efektīvu un 
ilgtspējīgu iekšējo pārstrukturēšanu. Tāpēc
ir vajadzīgi pārejas pasākumi attiecībā uz 
tieši piešķirtajiem līgumiem no dienas, kad 
šī regula stājas spēkā, līdz 2019. gada 
3. decembrim.

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sagatavošanai neobligātajiem iepirkumu
konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, kā arī atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa un labu darba 
apstākļu nodrošināšanai sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem 
attiecīgajās dalībvalstīs ir vajadzīgs 
papildu laiks, lai nodrošinātu to 
uzņēmumu, kuriem iepriekš šādi līgumi 
tika tieši piešķirti, efektīvu un ilgtspējīgu 
iekšējo pārstrukturēšanu. Jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pārejas pasākumi 
attiecībā uz tieši piešķirtajiem līgumiem no 
dienas, kad šī regula stājas spēkā, līdz 
2019. gada 3. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kad iekšzemes dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu tirgus ir atvērts, 
kompetentajām iestādēm var būt jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu augstu
konkurences līmeni, ierobežojot to līgumu 
skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam, un būtu 
jāparedz attiecīgi noteikumi.

(16) Kad iekšzemes dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu tirgus ir atvērts, 
kompetentajām iestādēm var būt jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstīgu
konkurences līmeni, ierobežojot to līgumu 
skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam, un būtu 
jāparedz attiecīgi noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Frédéric Daerden
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Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai 
sabiedrība varētu pilnībā izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iekšzemes 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus 
faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis jebkurā gadījumā valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī nodrošina 
atbilstīgu sociālās aizsardzības līmeni 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
darbiniekiem. Atbilstīgo līmeni ar valstu 
tiesību aktiem un/vai nozares līmeņa 
koplīgumiem garantē ne vēlāk kā 
iekšzemes dzelzceļa pārvadājumu tirgus 
atvēršanas brīdī, nosakot attiecīgajai 
nozarei sociālos standartus un/vai izvirzot 
prasību pārcelt personālu.

Or. en

Pamatojums

Konkurencei jānotiek vienlīdzīgos sociālos apstākļos, un tāpēc katrai dalībvalstij valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī ir jānodrošina atbilstoša personāla aizsardzība, ņemot vērā
attiecīgos tiesību aktus un praksi konkrētajā teritorijā. Ir jārod arī īpaši risinājumi attiecībā 
uz civildienesta ierēdņiem vai personālu, kuram ir īpašs civildienesta ierēdņa statusam 
līdzvērtīgs nodarbinātības statuss un kuri joprojām veido nozīmīgu visu dzelzceļa nozarē 
nodarbināto daļu.

Grozījums Nr. 60
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai pilnīgi izmantotu labumus, ko 
sniedz godīga un taisnīga konkurence 
pasažieru transporta jomā, kā arī 
ievērojot subsidiaritātes principu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka dzelzceļa 
pakalpojumu piedāvājumā tiek ņemts vērā 
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sociālais aspekts, lai izskaustu sociālo 
dempingu, kas varētu pasliktināt dzelzceļa 
pakalpojumu piedāvājumu kvalitāti 
attiecīgajā teritorijā. Kompetentās iestādes 
nodrošinās kvalitatīvu sociālo sistēmu, ne 
tikai ieviešot valsts līmeņa koplīgumus 
dzelzceļa nozarē, bet arī pārņemot 
darbiniekus līgumu piešķiršanas 
procedūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un 
kura risina pilsētu aglomerācijas vai lauku 
rajona transporta jautājumus;

"kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav dalībvalsts, 
un kura risina pilsētu aglomerācijas vai 
lauku rajona transporta jautājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un 
kura risina pilsētu aglomerācijas vai lauku 

"kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un 
kura risina, tostarp reģionu, pilsētu 
aglomerācijas vai lauku rajona transporta 
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rajona transporta jautājumus; jautājumus;

Or. pl

Pamatojums

Ļoti bieži ES valstīs sabiedrisko transportu organizē reģioni, kā arī citas administratīvās 
vienības, tādēļ rodas nepieciešamība paplašināt definīciju.

Grozījums Nr. 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes izveido un regulāri 
atjauno sabiedriskā pasažieru transporta 
plānus, kas aptver visus attiecīgos 
transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir 
atbildīgas. Šie sabiedriskā transporta plāni 
definē sabiedriskā transporta politikas 
mērķus un īstenošanas līdzekļus, aptverot 
visus attiecīgos transporta veidus
teritorijā, par kuru tās ir atbildīgas. Tie 
ietver vismaz:

Kompetentās iestādes izveido un regulāri 
atjauno pasažieru transporta plānus
teritorijā, par kuru tās ir atbildīgas. Šie 
sabiedriskā transporta plāni definē 
sabiedriskā transporta politikas mērķus un 
īstenošanas līdzekļus teritorijā, par kuru tās 
ir atbildīgas. Tie ietver vismaz:

Or. pl

Pamatojums

Nevajadzīgs teksts — atbilstoši šīs regulas priekšlikumam transporta plāni tiek paplašināti 
visiem būtiskākajiem transporta veidiem. Papildus plānu sagatavošana šajā punktā 
norādītajā jomā kompetentām iestādēm var radīt izmaksas, kas nav samērojamas ar 
ieguvumiem. Kompetentām iestādēm ir jābūt iespējai brīvi noteikt transporta veidus.

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pamata prasības, kas jāizpilda sabiedriskā 
transporta piedāvājumam, piemēram, 
pieejamība, teritoriālā savienojamība, 
drošība, transporta un kombinētā 
savienojumi galvenajos transporta 
mezglos, piedāvā tādas īpašības kā, 
piemēram, darbības laiku, pakalpojumu 
biežumu un minimālo jaudas izmantošanas 
līmeni;

pamata prasības, kas jāizpilda sabiedriskā 
transporta piedāvājumam, piemēram, 
izmantojamība, pieejamība, pieejamība 
izmaksu ziņā, teritoriālā savienojamība, 
drošība, transporta un kombinētā 
savienojumi galvenajos transporta 
mezglos, piedāvā tādas īpašības kā, 
piemēram, darbības laiku, pakalpojumu 
biežumu un minimālo jaudas izmantošanas 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kvalitātes standartus, kas attiecas, 
piemēram, uz pieturvietu iekārtu iezīmēm 
un ritošo sastāvu, precizitāti un uzticamību, 
tīrību, klientu apkalpošanu un informāciju, 
sūdzību izskatīšanu un pārsūdzību, 
pakalpojumu kvalitātes uzraudzību;

kvalitātes standartus, kas attiecas, 
piemēram, uz pieturvietu iekārtu iezīmēm 
un ritošo sastāvu, precizitāti un uzticamību, 
tīrību, klientu, tostarp bērnu, ģimeņu un 
vecāku cilvēku, apkalpošanu, atbalstu un 
informāciju, sūdzību izskatīšanu un 
pārsūdzību, pakalpojumu kvalitātes 
uzraudzību un visus pakalpojumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu pieejamību 
saskaņā ar ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tarifu politikas principus; tarifu politikas standartus, kā arī drošības 
un veselības aizsardzības darbā 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tarifu politikas principus; tarifu politikas principus, kā arī 
piemērojamos noteikumus par sociālo 
tiesību un darba aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 68
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darbības prasības, piemēram, divriteņu 
pārvadāšanu, satiksmes pārvaldību, 
ārkārtas rīcības plānu pārtraukumu 
gadījumā.

darbības prasības, piemēram, divriteņu, 
bērnu ratiņu, ratiņkrēslu un bagāžas
pārvadāšanu, kā arī satiksmes pārvaldību, 
ārkārtas rīcības plānu pārtraukumu 
gadījumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darbības prasības, piemēram, divriteņu 
pārvadāšanu, satiksmes pārvaldību, 
ārkārtas rīcības plānu pārtraukumu 
gadījumā.

citas darbības prasības.

Or. pl

Grozījums Nr. 70
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulējumu, ar ko nosaka obligātos 
pakalpojumus, kas sniedzami sabiedriskā 
transporta nozarē notiekošu streiku laikā;

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumus, ko sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, finansē valsts. Lai 
nodrošinātu, ka pasažieri var vienmēr paļauties uz šiem pakalpojumiem, dalībvalstīm ir 
jānosaka obligātie pakalpojumi, kas sniedzami streiku laikā.

Grozījums Nr. 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidojot sabiedriskā transporta plānus, 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
piemērojamos noteikumus par pasažieru 
tiesībām, sociālo, darba un vides 
aizsardzību.

Lai nodrošinātu pārredzamus un 
salīdzināmus konkurences nosacījumus 
pakalpojumu sniedzēju starpā un 
novērstu sociālā dempinga risku, 
kompetentās iestādes var piemērot īpašus 
sociālos un pakalpojumu kvalitātes 
standartus.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un 
darba ņēmēju pārstāvības organizācijas.

Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un 
darba ņēmēju organizācijas.

Or. sv

Grozījums Nr. 73
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un 
darba ņēmēju pārstāvības organizācijas.

Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji un pasažieru un darba ņēmēju 
pārstāvības organizācijas, kā arī 
organizācijas, kuras pārstāv personas ar 
invaliditāti un vecākus iedzīvotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību specifikācijas, nodrošinot 
sabiedrisko pasažieru transportu, un to 
piemērošanas jomu nosaka šādi:

svītrots

a) tās definē saskaņā ar 2. panta 
e) punktu;
b) tām jābūt piemērotām, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta plāna mērķus;
c) tās nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs un 
samērīgs, lai sasniegtu sabiedriskā 
transporta plāna mērķus.
Novērtējot piemērotību, kas minēta 
b) apakšpunktā, ņem vērā to, vai publiska 
intervence pasažieru transporta 
nodrošināšanā ir piemērots līdzeklis, lai 
sasniegtu šos sabiedriskā transporta 
plānu mērķus.
Sabiedrisko dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu nepieciešamības un 
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samērīguma novērtējumā, kas minēts 
c) apakšpunktā, ņem vērā pārvadājumu 
pakalpojumus, kurus sniedz saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Direktīvas
2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas 
dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija)12, 
10. panta 2. punktu, un ņem vērā visu 
infrastruktūras pārvaldītāju un 
regulējošās struktūras sniegto informāciju 
saskaņā ar minētās direktīvas 38. panta 
4. punkta pirmo teikumu.
__________________
12 OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu nepieciešamo elastību, ir jāizvairās no pārāk šauras specifikācijas.

Grozījums Nr. 75
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tām jābūt piemērotām, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta plāna mērķus;

tām jābūt piemērotām, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta plāna mērķus, proti, 
jānosaka līguma piešķiršanas veids, 
ņemot vērā par mērķi izvirzītos kvalitātes 
standartus, un piemērotie līdzekļi 
sabiedriskā transporta plāna mērķu 
sasniegšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Jutta Steinruck
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot piemērotību, kas minēta 
b) apakšpunktā, ņem vērā to, vai publiska 
intervence pasažieru transporta 
nodrošināšanā ir piemērots līdzeklis, lai 
sasniegtu šos sabiedriskā transporta 
plānu mērķus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 77
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sasniedz sabiedriskā transporta plānu 
mērķus visrentablākajā veidā;

sasniedz sabiedriskā transporta plānu 
mērķus efektīvākajā veidā un, saglabājot 
augstu kvalitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sasniedz sabiedriskā transporta plānu 
mērķus visrentablākajā veidā;

kvalitatīvi sasniedz sabiedriskā transporta 
plānu mērķus efektīvākajā veidā, tostarp 
sociālās un teritoriālās pieejamības ziņā;
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

finansiāli atbalsta sabiedriskā pasažieru 
transporta nodrošināšanu saskaņā ar 
prasībām, kuras ilgtermiņā noteiktas 
sabiedriskā transporta plānā.

finansiāli atbalsta sabiedriskā pasažieru 
transporta nodrošināšanu saskaņā ar 
prasībām, kuras ilgtermiņā, un īstenojot 
integrētu pieeju, noteiktas sabiedriskā 
transporta plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde atbilstošā veidā 
apspriežas par šīm specifikācijām ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
vismaz ar transporta operatoriem, 
infrastruktūras pārvaldītājiem, ja vajadzīgs, 
un pasažieru un darba ņēmēju pārstāvības
organizācijām, un ņem vērā to nostāju.

Kompetentā iestāde atbilstošā veidā 
apspriežas par šīm specifikācijām ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
vismaz ar transporta operatoriem, 
infrastruktūras pārvaldītājiem, ja vajadzīgs, 
un pasažieru un darba ņēmēju 
organizācijām, un ņem vērā to nostāju.

Or. sv

Grozījums Nr. 81
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde atbilstošā veidā 
apspriežas par šīm specifikācijām ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
vismaz ar transporta operatoriem, 
infrastruktūras pārvaldītājiem, ja vajadzīgs, 
un pasažieru un darba ņēmēju pārstāvības 
organizācijām, un ņem vērā to nostāju.

Kompetentā iestāde atbilstošā veidā 
apspriežas par šīm specifikācijām ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
vismaz ar transporta operatoriem, 
infrastruktūras pārvaldītājiem, ja vajadzīgs, 
un pasažieru un darba ņēmēju pārstāvības 
organizācijām, kā arī organizācijām, 
kuras pārstāv personas ar invaliditāti un 
vecākus iedzīvotājus, un ņem vērā to 
nostāju.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

maksimālais ikgadējais sabiedrisko 
pakalpojumu līguma apjoms 
vilcienkilometru izteiksmē ir lielākā 
vērtība — vai nu 10 miljoni 
vilcienkilometri, vai viena trešdaļa no 
kopējā valsts sabiedriskā dzelzceļa 
pasažieru transporta apjoma saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajos skaitļos ir jāņem vērā dalībvalstu atšķirības.

Grozījums Nr. 83
Frédéric Daerden
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

maksimālais ikgadējais sabiedrisko 
pakalpojumu līguma apjoms 
vilcienkilometru izteiksmē ir lielākā 
vērtība — vai nu 10 miljoni 
vilcienkilometri, vai viena trešdaļa no 
kopējā valsts sabiedriskā dzelzceļa 
pasažieru transporta apjoma saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums, ar ko nosaka 10 miljonus vilcienkilometru vai vienu trešdaļu no kopējā valsts 
sabiedriskā dzelzceļa pasažieru transporta apjoma, apdraud vienu no būtiskākajiem 
sasniegumiem, īpaši mazākajās dalībvalstīs, proti, integrētu TACT sarakstu, kas ir vērsts uz 
pamata tīklu. Dalībvalstīm ir jādod iespēja piešķirt pamata tīklu vienam operatoram, lai 
tādējādi novērstu konkurences cīņu uz TACT saraksta rēķina. Tāpēc ierobežojumi ir jālikvidē 
— dalībvalstīm ir jādod iespēja pašām noteikt robežvērtības, ņemot vērā savas vajadzības.

Grozījums Nr. 84
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, kas nav piešķirti saskaņā ar 
5. panta 3. punktu, šos parametrus nosaka 
tā, lai neviens kompensācijas maksājums 
nevarētu pārsniegt to summu, kas 
vajadzīga, lai segtu neto finanšu ietekmi uz 
izmaksām un ieņēmumiem, kas radusies, 
izpildot sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, ņemot vērā ar to 

Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, kas nav piešķirti saskaņā ar 
5. panta 3. punktu, šos parametrus nosaka 
tā, lai neviens kompensācijas maksājums 
nevarētu pārsniegt to summu, kas 
vajadzīga, lai segtu neto finanšu ietekmi uz 
izmaksām un ieņēmumiem, kas radusies, 
izpildot sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, ņemot vērā ar to 
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saistītos ieņēmumus, ko patur sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs, un samērīgu peļņu;

saistītos ieņēmumus, ko patur sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs, un samērīgu peļņu, 
kā arī nevarētu pārsniegt to summu, kura 
nepieciešama ieguldījumiem, kas veicami, 
lai uzlabotu pieejamību un piekļuvi 
pasažieru pakalpojumiem, kā arī to 
kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Georges Bach

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
 Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“Neskarot valsts un Kopienas tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp 
sociālajiem partneriem, kompetentās 
iestādes pieprasa, lai izraudzītais 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
pakalpojumu sniegšanai iepriekš 
pieņemtam personālam dotu tādas 
tiesības, ko personāls būtu tiesīgs saņemt, 
ja būtu notikusi maiņa Direktīvas 
2001/23/EK izpratnē. Ja kompetentās 
iestādes prasa, lai sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji atbilstu konkrētiem 
sociālo tiesību standartiem, konkursu 
dokumentos un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumos ir iekļauts attiecīgā personāla 
saraksts un norādīta pārredzama sīki 
izklāstīta informācija par personāla 
līgumtiesībām un par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem uzskata, ka darbinieki 
ir saistīti ar attiecīgajiem 
pakalpojumiem.”

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“Neskarot valsts un Kopienas tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp 
sociālajiem partneriem, kompetentās 
iestādes pieprasa, lai izraudzītais 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
pakalpojumu sniegšanai iepriekš 
pieņemtam personālam dotu tādas 
tiesības, ko personāls būtu tiesīgs saņemt, 
ja būtu notikusi maiņa Direktīvas 
2001/23/EK izpratnē. Piemērojot šo 
direktīvu, dalībvalstīm nav liegts aizsargāt 
tādu darbinieku tiesību nodošanas 
nosacījumus, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2001/23/EK. Dalībvalstīm ir 
pienākums ievērot darba un sociālos 
standartus, kas ir labvēlīgāki 
darbiniekiem un noteikti attiecīgās valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kā arī koplīgumos vai līgumos, kas 
noslēgti starp sociālajiem partneriem.”

Or. de

Grozījums Nr. 87
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar
attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 

Kompetentās iestādes, neraugoties uz 
līguma piešķiršanas procedūru un 
neskarot valsts tiesību aktus un Kopienas 
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noteiktiem kvalitātes un sociālajiem
standartiem vai izveidotu sociālos un 
kvalitātes kritērijus, tad šos standartus un 
kritērijus iekļauj konkursa dokumentācijā 
un sabiedrisko pakalpojumu līgumos.

tiesību aktus, tostarp sociālo partneru 
koplīgumus, nosaka kvalitātes un sociālos
standartus, lemj par atbilstošiem 
sociālajiem un kvalitātes kritērijiem, kā 
arī iekļauj šos standartus un kritērijus 
konkursa dokumentācijā un sabiedrisko 
pakalpojumu līgumos, izņemot, ja attiecībā 
uz konkrētajiem darbiniekiem valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī ir spēkā
tiesību akti, noteikumi vai nozarē saistoši 
koplīgumi, tostarp saistoši sociālie 
standarti un/vai noteikums par darbinieku 
obligātu pārcelšanu operatora maiņas 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Grozījums Nr. 88
Georges Bach

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 
noteiktiem kvalitātes un sociālajiem 
standartiem vai izveidotu sociālos un 
kvalitātes kritērijus, tad šos standartus un
kritērijus iekļauj konkursa dokumentācijā 
un sabiedrisko pakalpojumu līgumos.

Kompetentā iestāde, neskarot valsts un 
Kopienas tiesību aktus, tostarp 
koplīgumus starp darba devējiem un 
darba ņēmējiem, nosaka kvalitātes un
sociālo tiesību standartus un neatkarīgi no 
piešķiršanas veida iekļauj tos konkursa 
dokumentācijā un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumos.
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Or. de

Grozījums Nr. 89
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 
noteiktiem kvalitātes un sociālajiem 
standartiem vai izveidotu sociālos un 
kvalitātes kritērijus, tad šos standartus un 
kritērijus iekļauj konkursa dokumentācijā 
un sabiedrisko pakalpojumu līgumos.

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem prasa, 
lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 
atbilstu noteiktiem kvalitātes un 
sociālajiem standartiem vai izveidotu 
sociālos un kvalitātes kritērijus, tad šos 
standartus un kritērijus iekļauj konkursa
dokumentācijā un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 
noteiktiem kvalitātes un sociālajiem 
standartiem vai izveidotu sociālos un 
kvalitātes kritērijus, tad šos standartus un 
kritērijus iekļauj konkursa dokumentācijā 
un sabiedrisko pakalpojumu līgumos.

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 
noteiktiem kvalitātes, sociālajiem un vides
standartiem. Saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem sociālos, vides un kvalitātes 
standartus un kritērijus iekļauj konkursa 
dokumentācijā un sabiedrisko pakalpojumu 
līgumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja valsts vai vietējā līmenī attiecībā uz 
konkrēto personālu nav spēkā esošu 
tiesību aktu, noteikumu vai nozarē 
saistošu koplīgumu, tostarp neviens no šā 
panta 5. vai 6. punktā minētajiem 
risinājumiem (obligāta personāla 
pārcelšana un/vai saistoši sociālie 
standarti), kompetentā iestāde nodrošina, 
ka ne vēlāk kā iekšzemes dzelzceļa 
pārvadājumu tirgus atvēršanas brīdī 
konkursa procedūrā izvirza prasību par 
sociālajiem standartiem un/vai personāla 
pārcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē ar personālu saistīti jautājumi. Priekšlikums nodrošina obligāto personāla 
aizsardzības līmeni un taisnīgu konkurenci, pat ja prātīgāk būtu izmantot kādu no 4. panta 5. 
vai 6. punktā minētajām iespējām savienojumā ar 16. un 17. apsvērumu, izmantojot valsts 
nozaru līmeņa koplīgumus, noteikumus vai tiesību aktus. Vienīgi šis papildu punkts visās ES 
dalībvalstīs nodrošina personāla aizsardzību turpmāko liberalizācijas pasākumu īstenošanā.

Grozījums Nr. 92
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pantam pievieno šādu punktu:
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“3.a Kompetentā iestāde no dalības 
iepirkuma konkursa procedūrā var izslēgt 
trešo valstu pakalpojumu sniedzējus, ja šīs 
trešās valstis neparedz dalību iepirkuma 
konkursa procedūrās Savienības 
dalībvalstu uzņēmumiem.”

Or. de

Grozījums Nr. 93
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
‘‘4. Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas valsts 
tiesību aktiem, kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus:
a) ja to gada vidējo vērtību lēš kā: mazāku 
par EUR 1 000 000 vai mazāku par 
EUR 5 000 000, ja sabiedrisko 
pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko 
dzelzceļa transportu, vai,
b) ja tie gadā attiecas uz mazāk nekā 
300 000 kilometriem sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumu vai 
mazāk nekā 150 000 kilometriem, ja 
sabiedrisko pakalpojumu līgumā ietver 
sabiedrisko dzelzceļa transportu.
Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu, kas tieši piešķirts mazam vai 
vidējam uzņēmumam, kas izmanto ne 
vairāk kā 23 transportlīdzekļus, šīs 
robežvērtības var palielināt vai nu līdz 
gada vidējai vērtībai, kas lēsta kā mazāka 
par EUR 2 000 000, vai ikgadējo 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai mazāk nekā 
600 000 kilometru garumā.’’
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Or. en

Pamatojums

Referents ierosina noraidīt Komisijas priekšlikumu un izmantot sākotnējo 5. panta 4. punktu 
(2012/34/ES). Dalībvalstīm ir jādod iespēja brīvi izvēlēties atbilstošāko instrumentu, ņemot 
vērā to konkrētās vajadzības — tās katrā dalībvalstī ir atšķirīgas. Izvēles iespējas izskaušana, 
ko ierosina Eiropas Komisija, liecina par neuzticēšanos un vēlmi pārvaldīt neatkarīgo 
dalībvalstu lēmumus, ko vairāku valstu parlamenti ir jau kritizējuši saistībā ar subsidiaritātes 
principa neievērošanu, tāpēc Eiropas Parlamentam šis priekšlikums ir jānoraida.

Grozījums Nr. 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas valsts 
tiesību aktiem, kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus:

Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas valsts 
tiesību aktiem, kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus ne ilgāk kā uz 
pieciem gadiem:

Or. en

Pamatojums

Tieši piešķirtu līgumu darbības ilgums nevar pārsniegt piecu gadu periodu.

Grozījums Nr. 95
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas valsts Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas dalībvalsts
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tiesību aktiem, kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus:

tiesību aktiem, kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pamatojoties uz precīzu tehnisko 
ziņojumu, kas sagatavots vismaz 
24 mēnešus pirms spēkā esošā līguma 
darbības beigām un kas iesniegts 
neatkarīgajai valsts regulatīvajai iestādei, 
un kas atbilst šādiem kritērijiem:
– tīkls ir tik sarežģīts, ka, ņemot vērā 
attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala dzelzceļa 
tīkla blīvumu un pārvadājumu biežumu, 
ir nepieciešama vispārēja kompleksa 
pieeja, vai arī dzelzceļa sistēmas tehniskās 
specifikācijas ievērojami atšķiras no 
parastajiem standartiem;
– saimnieciskais aspekts apliecina, ka 
sabiedrisko pakalpojumu līgums ir 
dzīvotspējīgs, ja pakalpojumi tiek 
vienmērīgi nodrošināti gan rentablos, gan 
nerentablos apgabalos, un/vai ka 
uzņēmēja ražīgums un sniegums 
palielinās tādā līmenī, kas apmierina 
kompetento iestādi;
– šīs regulas 7. panta 1. punktā 
paredzētajā gada ziņojumā apliecināts, ka 
klientu apmierinātība spēkā esošā 
sabiedrisko pakalpojumu līguma izpildes 
laikā ir pieaugusi.
Neatkarīgā valsts regulatīvā iestāde pēc šā 
ziņojuma saņemšanas pieņems lēmumu 
par kompetentās iestādes prasības 
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likumīgumu. Neatkarīgās valsts 
regulatīvās iestādes atzinums būs saistošs 
un piemērojams nekavējoties.

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis no dalības konkursa 
procedūrā var izslēgt operatorus vai 
uzņēmumus, kuru kontrole tieši vai 
netieši ir personai vai personām no trešās 
valsts vai valstīm, ja šo valstu noteikumi 
neparedz iespēju Savienības dalībvalstu 
uzņēmumiem piedalīties to iepirkumu 
konkursos vai nenodrošina faktisku 
piekļuvi to tirgiem. Šajā punktā kontrole 
ietver tiesības, līgumus vai citus līdzekļus, 
kuri atsevišķi vai kopā faktiski vai 
juridiski dod iespēju būtiski ietekmēt 
uzņēmumu, jo īpaši:
a) īpašumtiesības vai tiesības izmantot 
visus uzņēmuma aktīvus vai to daļu;
b) tiesības vai līgumus, kas piešķir būtisku 
ietekmi attiecībā uz uzņēmuma 
struktūrvienību sastāvu, balsojumu vai 
lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Kompetentās iestādes var nolemt, ka, lai 
palielinātu konkurenci starp dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, līgumus par 
sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem 
pa dzelzceļu, kas aptver viena tīkla vai 
maršrutu paketes daļas, piešķir dažādiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. 
Šādā nolūkā kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu pirms konkursa 
procedūras sākšanas ierobežot to līgumu 
skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam."

Or. de

Grozījums Nr. 99
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Kompetentās iestādes var nolemt, ka, lai 
palielinātu konkurenci starp dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, līgumus par 
sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem 
pa dzelzceļu, kas aptver viena tīkla vai 
maršrutu paketes daļas, piešķir dažādiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. 
Šādā nolūkā kompetentās iestādes var 
pieņemt lēmumu pirms konkursa 
procedūras sākšanas ierobežot to līgumu 
skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam."
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Or. en

Pamatojums

Tas varētu radīt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus potenciālo pretendentu starpā. Labāk 
izmantot pašreizējo 5. panta 6. punkta redakciju.

Grozījums Nr. 100
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var nolemt, ka, lai 
palielinātu konkurenci starp dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, līgumus par 
sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem pa 
dzelzceļu, kas aptver viena tīkla vai 
maršrutu paketes daļas, piešķir dažādiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Šādā 
nolūkā kompetentās iestādes var pieņemt 
lēmumu pirms konkursa procedūras 
sākšanas ierobežot to līgumu skaitu, ko 
piešķir vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam.

Kompetentās iestādes var nolemt, ka, lai 
palielinātu konkurenci starp dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, līgumus par 
sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem pa 
dzelzceļu, kas aptver viena tīkla vai 
maršrutu paketes daļas, piešķir dažādiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Šādā 
nolūkā kompetentās iestādes var pieņemt 
lēmumu pirms konkursa procedūras 
sākšanas ierobežot to līgumu skaitu, ko 
piešķir vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam. Tomēr tas nevar ietekmēt to, 
ka tādējādi mazinās pasažieru pieejamība 
pakalpojumiem, kā arī tiek radīti vai 
palielināti pieejamības šķēršļi, vai tiek 
samazināts pakalpojumu apjoms.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta Kompetentās iestādes saskaņā ar valsts 



PE519.754v01-00 42/45 AM\1004472LV.doc

LV

noteikumiem veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu un 
nediskriminējošu pieeju sabiedriskiem 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem 
piemērotam ritošajam sastāvam 
operatoriem, kas vēlas sniegt sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumus, 
izmantojot dzelzceļu saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

atbalsta noteikumiem veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu un 
nediskriminējošu pieeju sabiedriskiem 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem 
piemērotam ritošajam sastāvam 
operatoriem, kas vēlas sniegt sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumus, 
izmantojot dzelzceļu saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kas minēti b) un 
c) apakšpunktā, pēc tam, kad ir izbeidzies 
sabiedrisko pakalpojumu līgums, 
kompetentajai iestādei ir tiesības prasīt 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodot 
ritošo sastāvu jaunajam uzņēmējam, kam 
piešķir līgumu. Kompetentā iestāde var likt 
jaunajam sabiedriskā transporta operatoram 
pārņemt ritošo sastāvu. Līdzekļu 
pārskaitījums tiek veikts pēc tirgus kursa.

Gadījumos, kas minēti b) un 
c) apakšpunktā, pēc tam, kad ir izbeidzies 
sabiedrisko pakalpojumu līgums, 
kompetentajai iestādei ir tiesības prasīt 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodot 
ritošo sastāvu jaunajam uzņēmējam, kam 
piešķir līgumu. Kompetentā iestāde var likt 
jaunajam sabiedriskā transporta operatoram 
pārņemt ritošo sastāvu. Līdzekļu 
pārskaitījums tiek veikts pēc tirgus cenām.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija pieņem pasākumus, ar ko 
detalizēti nosaka procedūru, kas jāievēro, 
piemērojot šā panta 2. un 3. punktu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 9.a panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 104
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra kompetentā iestāde reizi gadā 
publicē apvienotu ziņojumu par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, par kurām tā ir atbildīga, 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma 
datumiem un ilgumu, izraudzītajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā 
arī kompensāciju maksājumiem un 
ekskluzīvām tiesībām, kas minētajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piešķirtas kā atlīdzība. Šis ziņojums nošķir 
autobusu transportu un dzelzceļa 
transportu. Tas ļauj pārraudzīt un novērtēt 
sabiedriskā transporta tīkla darbību, 
kvalitāti un finansējumu un attiecīgos 
gadījumos ietver informāciju par jebkuru 
piešķirto ekskluzīvo tiesību veidu un 
apjomu. Dalībvalstis atvieglo centralizētu 
piekļuvi šiem ziņojumiem, izmantojot, 
piemēram, kopēju tīmekļa vietni.

Katra kompetentā iestāde reizi gadā 
publicē apvienotu ziņojumu par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, par kurām tā ir atbildīga, 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma 
datumiem un ilgumu, izraudzītajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā 
arī kompensāciju maksājumiem un 
ekskluzīvām tiesībām, kas minētajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piešķirtas kā atlīdzība. Šis ziņojums nošķir 
autobusu transportu un dzelzceļa 
transportu. Tas ļauj pārraudzīt un novērtēt 
sabiedriskā transporta tīkla darbību, 
kvalitāti un finansējumu un attiecīgos 
gadījumos ietver informāciju par jebkuru 
piešķirto ekskluzīvo tiesību veidu un 
apjomu. Dalībvalstis atvieglo centralizētu 
piekļuvi šiem ziņojumiem, izmantojot, 
piemēram, kopēju tīmekļa vietni. Komisija 
ziņojumus apkopo un nosūta šo 
apkopojumu Padomei un Parlamentam 
visās darba valodās.
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Grozījums Nr. 105
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra kompetentā iestāde reizi gadā 
publicē apvienotu ziņojumu par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, par kurām tā ir atbildīga, 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma 
datumiem un ilgumu, izraudzītajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā 
arī kompensāciju maksājumiem un 
ekskluzīvām tiesībām, kas minētajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piešķirtas kā atlīdzība. Šis ziņojums nošķir 
autobusu transportu un dzelzceļa 
transportu. Tas ļauj pārraudzīt un novērtēt 
sabiedriskā transporta tīkla darbību, 
kvalitāti un finansējumu un attiecīgos 
gadījumos ietver informāciju par jebkuru 
piešķirto ekskluzīvo tiesību veidu un 
apjomu. Dalībvalstis atvieglo centralizētu 
piekļuvi šiem ziņojumiem, izmantojot, 
piemēram, kopēju tīmekļa vietni.

Katra kompetentā iestāde reizi gadā 
publicē apvienotu ziņojumu par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, par kurām tā ir atbildīga, 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma 
datumiem un ilgumu, izraudzītajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā 
arī kompensāciju maksājumiem un 
ekskluzīvām tiesībām, kas minētajiem 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piešķirtas kā atlīdzība. Ziņojumā ir 
novērtēti darbības rezultāti un minēti visi 
rādītāji, kas attiecas uz transporta 
pakalpojumu, jo īpaši tādiem aspektiem 
kā precizitāte, uzticamība, tīrība, 
pasažieru apmierinātība, kas noskaidrota 
sabiedriskā aptaujā, un caurlaides spējas
minimālais līmenis. Šis ziņojums nošķir 
autobusu transportu un dzelzceļa 
transportu. Tas ļauj pārraudzīt un novērtēt 
sabiedriskā transporta tīkla darbību, 
kvalitāti un finansējumu un attiecīgos 
gadījumos ietver informāciju par jebkuru 
piešķirto ekskluzīvo tiesību veidu un 
apjomu. Dalībvalstis atvieglo centralizētu 
piekļuvi šiem ziņojumiem, izmantojot, 
piemēram, kopēju tīmekļa vietni.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrisko pakalpojumu līgumus par 
sabiedriskajiem dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumiem, kas ir tieši piešķirti no 
2013. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
2. decembrim, var turpināt līdz to beigu 
termiņam. Tomēr tos nekādā veidā nevar 
turpināt pēc 2022. gada 31. decembra.

Sabiedrisko pakalpojumu līgumus par 
sabiedriskajiem dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumiem, kas ir tieši piešķirti pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās, nevar turpināt pēc 
2019. gada 3. decembra.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šīs regulas 
konsolidētā redakcija ir pieejama trīs 
mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. fr


