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Grozījums Nr. 21
Frédéric Daerden

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai 
palielinātu 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 piedāvājuma vai 
kvalitātes ziņā.

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu ir bijis pietiekams, lai palielinātu 
vidējo iekšzemes transporta īpatsvaru 
ES 15 dalībvalstu grupā, tomēr ne to 
dalībvalstu vidū, kuras Savienībā iestājās 
2004. un 2007. gadā. Izmaiņas dzelzceļa
pārvadājumu īpatsvarā nav saistītas ar 
pastāvošajām pārvaldības struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz dzelzceļa īpatsvaru iekšzemes transporta jomā Eurostat sniedz šādu informāciju: 
ES-15: 2001. gadā: 6,7 %, 2010. gadā: 7,4 %; jaunajās dalībvalstīs: 2001. gadā: 7,4 %, 
2010. gadā: 5,1 %. Daudzās dalībvalstīs piedāvājuma un kvalitātes pilnveide ir notikusi 
kopsolī. Dažās dalībvalstīs īpatsvars ir samazinājies, savukārt citās — ievērojami pieaudzis. 
Turklāt nav nekādas saistības vai pierādījumu, kas liecinātu par cēloņsakarību starp 
pārvaldības struktūrām un īpatsvaru.

Grozījums Nr. 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Vairākos pētījumos un aptaujās ir 
secināts, ka dalībvalstīs, kuras ir 
atvērušas savu iekšzemes pasažieru 
pārvadājumu tirgu, piemēram, Zviedrijā 
un Apvienotajā Karalistē, dzelzceļa 
pārvadājumu tirgus ir pieaudzis, un 
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pasažieri, kā arī darbinieki ir 
apmierinātāki.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra 
Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ar 
kopīgiem noteikumiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras 
pārvaldītāju pārvaldībai, infrastruktūras 
finansēšanai un maksas iekasēšanai, 
nosacījumiem par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un pakalpojumiem un par 
dzelzceļa tirgus regulatīvo uzraudzību. 
Tagad kad visi šie elementi ir izveidoti, ir 
iespējams pabeigt Savienības dzelzceļa 
tirgus atvēršanu un infrastruktūras 
pārvaldītāju pārvaldības reformu ar mērķi 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 
infrastruktūrai.

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra 
Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ar 
kopīgiem noteikumiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras 
pārvaldītāju pārvaldībai, infrastruktūras 
finansēšanai un maksas iekasēšanai, 
nosacījumiem par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un pakalpojumiem un par 
dzelzceļa tirgus regulatīvo uzraudzību. 
Tagad, kad visi šie elementi ir izveidoti, ir 
iespējams pabeigt Savienības dzelzceļa 
tirgus atvēršanu un infrastruktūras 
pārvaldītāju pārvaldības reformu ar mērķi 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 
infrastruktūrai, lai uzlabotu dzelzceļa 
pakalpojumu kvalitāti visā Eiropā, 
vienlaikus aizsargājot sociālos standartus 
un nodarbināšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
tirgus atvēršana labvēlīgi ietekmēs 
Eiropas dzelzceļa pārvadājumu tirgus 
darbību; tas nodrošinās lielāku 
elastīgumu un vairāk iespēju 
uzņēmumiem un pasažieriem. Arī 
dzelzceļa personāls iegūs no šādas tirgus 
atvēršanas, jo uzlabosies viņu iespējas 
sniegt pakalpojumus jauniem tirgus 
dalībniekiem. Pieredzējuši darbinieki var 
radīt pievienoto vērtību jauniem tirgus 
dalībniekiem, kā rezultātā tiks nodrošināti 
labāki darba apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Dalībvalstis ir atbildīgas par dzelzceļa 
personāla darba tirgus organizēšanu 
vietējā mērogā. Tomēr tām jānodrošina, 
ka veids, kādā šis darba tirgus tiek 
organizēts, nekaitē pakalpojuma 
kvalitātei. Eiropas tiesību akti jau 
patlaban nodrošina skaidru regulējumu 
dzelzceļa personāla aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Frédéric Daerden

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jānodrošina labāka koordinācija starp 
infrastruktūras pārvaldītājiem un 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
izveidojot koordinācijas komiteju, lai 
panāktu efektīvu pārvaldību un 
infrastruktūras izmantošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums nenodrošina pievienoto vērtību šī teksta galīgajai redakcijai. Tas tikai 
atgādina par pārstrādātās direktīvas pārskatīšanas klauzulu, kas ir šā Komisijas priekšlikuma 
pamatā.

Grozījums Nr. 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka 
visas ilgtspējīgai attīstībai un ekspluatācijai 
vajadzīgās funkcijas saskaņotā veidā 
pārvalda pats dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītājs.

(6) Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka 
visas ilgtspējīgai attīstībai un ekspluatācijai 
vajadzīgās funkcijas saskaņotā veidā 
pārvalda pats dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītājs, kas nav šķērslis tam, lai vienā 
dalībvalstī pastāvētu vairāki pārvaldītāji, 
kas darbojas atsevišķās līnijās vai to 
posmos.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātā infrastruktūras pārvaldītāja definīcija, kas ir ietverta Direktīvas 2012/34/ES 
3. panta 2. punktā, var rosināt šaubas par vairāku pārvaldītāju iespēju pastāvēt kādā no 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 28
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Vertikāli integrēti uzņēmumi nevar 
nodrošināt neatkarību, kas nepieciešama 
starp infrastruktūras pārvaldītājiem un 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. 
Tāpēc šāda struktūra var izraisīt 
šķērssubsidēšanu, kas traucē uzturēt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
kropļo konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā tīklu atšķirības to 
lieluma un blīvuma ziņā un valsts un 
vietējo vai reģionālo iestāžu 
organizatorisko struktūru dažādību, kā arī 
to attiecīgo pieredzi saistībā ar tirgus 
atvēršanu, ir jānodrošina katrai 
dalībvalstij pietiekama elastība organizēt 
savu tīklu tā, lai varētu panākt optimālu 
apvienojumu attiecībā uz atklātas 
piekļuves pakalpojumiem un 
pakalpojumiem, kas nodrošināti saskaņā 
ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, 
tādējādi panākot, ka visiem pasažieriem 
tiek sniegti viegli pieejami augstas 
kvalitātes pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck
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Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā tīklu atšķirības to 
lieluma un blīvuma ziņā un valsts un 
vietējo vai reģionālo iestāžu 
organizatorisko struktūru dažādību, kā arī 
to attiecīgo pieredzi saistībā ar tirgus 
atvēršanu, būtu jānodrošina katrai 
dalībvalstij pietiekama elastība organizēt 
savu tīklu tā, lai varētu panākt optimālu 
apvienojumu attiecībā uz atklātas
piekļuves pakalpojumiem un 
pakalpojumiem, kas nodrošināti saskaņā 
ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, 
tādējādi panākot, ka visiem pasažieriem 
tiek sniegti viegli pieejami augstas 
kvalitātes pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tiesību nodrošināšana Savienības 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai visās 
dalībvalstīs, lai sniegtu iekšzemes 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, var 
ietekmēt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu organizāciju un finansējumu 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
ierobežot šādas piekļuves tiesības, ja tās 
izjauktu minēto sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu ekonomisko līdzsvaru un ja 
apstiprinājumu devusi attiecīgā regulatīvā 
iestāde.

(14) Tiesību nodrošināšana Savienības 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai visās 
dalībvalstīs, lai sniegtu iekšzemes 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, var 
ietekmēt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu organizāciju un finansējumu 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
ierobežot šādas piekļuves tiesības, ja tās 
kaitētu pakalpojuma kvalitātei un 
pieejamībai arī attālākās teritorijās vai 
izjauktu minēto sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu ekonomisko līdzsvaru un ja 
apstiprinājumu devusi attiecīgā regulatīvā 
iestāde.
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulatīvajām iestādēm pēc 
pieprasījuma, ko iesniedz ieinteresētās 
personas, un pamatojoties uz objektīvām 
ekonomiskām analīzēm, būtu jānovērtē 
tādu iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu potenciālā ekonomiskā 
ietekme, kurus sniedz saskaņā ar esošo 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu brīvas 
piekļuves nosacījumiem.

(15) Regulatīvajām iestādēm pēc 
pieprasījuma, ko iesniedz ieinteresētās 
personas, un pamatojoties uz objektīvām 
ekonomiskām analīzēm, būtu jānovērtē 
tādu iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu potenciālā ekonomiskā 
ietekme, kurus sniedz saskaņā ar esošo 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu brīvas 
piekļuves nosacījumiem, kā arī jānovērtē 
tāda jauna vai grozīta sabiedrisko 
pakalpojumu līguma iespējamā 
ekonomiskā ietekme, kas noslēgts par 
pakalpojumiem, kurus saskaņā ar brīvas 
piekļuves nosacījumiem sniedz dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kuriem saskaņā 
ar šīs direktīvas 10. panta 2. punktu 
piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.

Grozījums Nr. 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Vērtējot, vai tiktu izjaukts sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu ekonomiskais 
līdzsvars, būtu jāņem vērā iepriekš noteikti 
kritēriji. Šādi kritēriji un piemērojamās 
procedūras detaļas laika gaitā var 
mainīties, jo īpaši ņemot vērā regulatīvo 
iestāžu, kompetento iestāžu un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu pieredzi, un var 
ņemt vērā iekšzemes pasažieru 
pārvadājumu īpatnības.

(17) Vērtējot, vai tiktu izjaukts sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu ekonomiskais 
līdzsvars vai tāda pakalpojuma 
ekonomiskais līdzsvars, ko sniedz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuriem 
saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai, būtu jāņem vērā iepriekš 
noteikti kritēriji. Šādi kritēriji un 
piemērojamās procedūras detaļas laika 
gaitā var mainīties, jo īpaši ņemot vērā 
regulatīvo iestāžu, kompetento iestāžu un 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieredzi, un var ņemt vērā iekšzemes 
pasažieru pārvadājumu īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.

Grozījums Nr. 34
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai noteiktu, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ietvaros sniegtā 
pakalpojuma kvalitāti ietekmētu brīvās 
piekļuves režīmā sniegts pakalpojums tajā 
pašā tīklā, regulatīvajām iestādēm ir 
jāņem vērā sabiedrisko pakalpojumu 
līguma ietvaros sniegto pakalpojumu tīkla 
efekts, savienojumu uzturēšana, 
precizitāte, pieejamība un piekļuve.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai padarītu pievilcīgākus pasažieru 
dzelzceļa pakalpojumus, dalībvalstīm būtu
jāspēj prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas darbojas iekšzemes 
pasažieru pārvadājumos, piedalītos vienotā 
informācijas un integrētā biļešu, tiešās 
satiksmes biļešu un rezervācijas sistēmā. 
Ja šāda sistēma ir izveidota, ir 
jānodrošina, ka tā nerada tirgus 
traucējumus vai nerada diskrimināciju 
starp dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem.

(19) Lai padarītu pievilcīgākus pasažieru 
dzelzceļa pakalpojumus, dalībvalstīm 
jāprasa, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas darbojas iekšzemes 
pasažieru pārvadājumos, piedalītos vienotā 
informācijas un integrētā biļešu, tiešās 
satiksmes biļešu un rezervācijas sistēmā, 
tostarp ievērotu visas sociālās prasības. 
Biļešu servisam nevajadzētu radīt šķēršļus 
cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, ģimenēm vai 
personām, kurām nepieciešams īpašs 
atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Frédéric Daerden

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Komisijai būtu jānovērtē šīs 
direktīvas ietekme uz dzelzceļa personāla 
darba tirgus attīstību.

Or. en

Pamatojums

Šis ierosinātais apsvērums aizgūts no TRAN referenta ziņojuma projekta grozījuma Nr. 12, ar 
ko Komisijai pieprasa analizēt šīs direktīvas ietekmi uz dzelzceļa personālu. Tomēr šāda 
analīze būtu jāattiecina uz visu dzelzceļa personālu (ne tikai vilciena personālu), un tai būtu 
jāsaglabā elastība attiecībā uz turpmākām iespējamām darbībām, kuras Komisijai vajadzētu 
ierosināt.
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Grozījums Nr. 37
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem un infrastruktūras 
pārvaldniekiem savās drošības kultūrās 
vajadzētu iedibināt „taisnīguma kultūru”, 
lai aktīvi mudinātu personālu ziņot par 
negadījumiem, incidentiem un kļūdām, 
kas ir saistītas ar drošību, nebaidoties 
tādēļ no soda vai diskriminācijas. 
Taisnīguma kultūra ļauj dzelzceļa nozarei 
gūt mācību no negadījumiem, incidentiem 
un kļūdām un tādējādi uzlabot darbinieku 
un pasažieru drošību uz dzelzceļa.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lokomotīvju mašīnistu darba un 
atpūtas laika noteikumu ievērošana ir 
īpaši nozīmīga dzelzceļa satiksmes 
drošībai un godīgai konkurencei. Atvērtā 
Eiropas dzelzceļa tirgū, kurā arvien 
pieaug pārrobežu darbības, ir jākontrolē 
un jānodrošina darba un atpūtas laika 
ievērošana. Valstu drošības iestādēm būtu 
jāuztic uzdevums pārbaudīt un nodrošināt 
šo noteikumu ievērošanu; Komisijai būtu 
jāierosina noteikumi un obligātas 
regulāras pārbaudes. Taču tas ir 
iespējams vienīgi ar elektronisku 
tahogrāfu, kas reģistrē lokomotīvju 
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mašīnistu vadīšanas un atpūtas laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai pabeigtu vienotās Eiropas 
dzelzceļa telpas izveidi un ņemot vērā 
konkurenci šajā nozarē, Komisijai aktīvi 
atbalsta un veicina sociālo dialogu 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
dzelzceļa nozares darbinieki tiek pienācīgi 
aizsargāti pret nevēlamām tirgus 
atvēršanas sekām, un izstrādātu kopējus 
pasākumus ceturtā dzelzceļa tiesību aktu 
kopuma īstenošanas radītu problēmu 
risināšanai. Šajā kontekstā īpaša 
uzmanība jāpievērš pārmaiņu 
psiholoģiskās un sociālās slodzes ietekmei 
uz attiecīgo personālu.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
tirgus atvēršanai, kā arī vienotas Eiropas 
dzelzceļa telpas izveidei nekādā gadījumā 
nevajadzētu pasliktināt nozarē strādājošo 
sociālos apstākļus un veicināt sociālo 
dempingu. Lai to izdarītu, ir jāparedz 
nosacījumi tirgu atvēršanai, tostarp 
nosacījumi par to, ka dalībvalstīm ir 
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jāizmanto koplīgumi, kas piemērojami to 
teritorijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Komisija nodrošina pilnīgu un 
pareizu prasību īstenošanu, kas iekļautas 
Padomes 2005. gada 18. jūlija 
Direktīvā 2005/47/EK par Nolīgumu starp 
Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un 
Eiropas Transporta darbinieku federāciju 
(ETF) par dažiem to mobilo darbinieku 
izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri 
sniedz savstarpējas izmantojamības 
pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa 
sektorā, īpaši šo darbinieku drošību.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Lokomotīvju mašīnistu darba, 
vilciena vadīšanas un atpūtas laika 
noteikumu ievērošana ir būtiska dzelzceļu 
drošībai un godīgai konkurencei. Atvērtā 
Eiropas dzelzceļa tirgū, kurā arvien 
pieaug pārrobežu darbības, vilciena 
vadīšanas un atpūtas laiks ir jākontrolē 
un jānodrošina tā ievērošana. Valstu 
drošības iestādēm būtu jāuzliek 
pienākums kontrolēt un nodrošināt šo 
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noteikumu ievērošanu; Komisijai būtu 
jāierosina noteikumi un obligātas 
regulāras pārbaudes. Taču tas ir 
iespējams vienīgi ar elektronisku 
tahogrāfu, kas reģistrē lokomotīvju 
mašīnistu vadīšanas un atpūtas laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19d) Ņemot vērā vienotās Eiropas 
dzelzceļa telpas attīstību un dzelzceļa 
transporta tirgus turpmāko atvēršanu, 
dalībvalstīm, lai nepieļautu sociālo 
dempingu un negodīgu konkurenci, būtu 
jāizmanto reprezentatīvi koplīgumi, kas 
noslēgti starp sociālajiem partneriem, 
neskarot jau spēkā esošos valstu tiesību 
aktus un koplīgumus.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
19.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19e) Vilciena personāls ir profesionāla 
grupa dzelzceļa nozarē, kas veic ar 
drošību saistītus uzdevumus. Tradicionāli 
personāls veic darbības drošības 
uzdevumus dzelzceļa sistēmā un ir 
atbildīgs par pasažieru komfortu un 
drošību vilcienā. Būtu lietderīgi ieviest 
personāla sertifikāciju, kas būtu līdzīga 
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lokomotīvju mašīnistu sertifikācijai, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus un prasmes, 
atzītu šo profesionālo grupu nozīmi 
drošiem dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumiem, kā arī veicinātu darba 
ņēmēju mobilitāti.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
19.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19f) Komisijai vajadzētu novērtēt šīs 
direktīvas ietekmi uz vilcienu personāla 
darba tirgus attīstību un ierosināt jaunus 
tiesību aktus par vilcienu personāla 
sertifikāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"infrastruktūras pārvaldītājs" ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas nodrošina 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
ekspluatāciju un uzturēšanu tīklā; izveide 
ietver tīkla plānošanu, finanšu un 
investīciju plānošanu, kā arī infrastruktūras 
būvniecību un uzlabojumus; infrastruktūras 
ekspluatācija ietver visus vilcienu ceļu 
iedalīšanas procesa elementus, ieskaitot 

"infrastruktūras pārvaldītājs" ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas jo īpaši 
nodrošina dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
ekspluatāciju un uzturēšanu tīklā; izveide 
ietver tīkla plānošanu, finanšu un 
investīciju plānošanu, kā arī infrastruktūras 
būvniecību un uzlabojumus; infrastruktūras 
ekspluatācija ietver visus vilcienu ceļu 
iedalīšanas procesa elementus, ieskaitot 
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pieejamības noteikšanu un vērtējumu, kā 
arī atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, 
satiksmes pārvaldību un infrastruktūras 
maksas, ieskaitot maksas noteikšanu un 
iekasēšanu; uzturēšana ietver 
infrastruktūras atjaunošanu un citas aktīvu 
pārvaldības darbības;

pieejamības noteikšanu un vērtējumu, kā 
arī atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, 
satiksmes pārvaldību un infrastruktūras 
maksas, ieskaitot maksas noteikšanu un 
iekasēšanu; uzturēšana ietver 
infrastruktūras atjaunošanu un citas aktīvu 
pārvaldības darbības; 

Or. pl

Pamatojums

Jaunā „infrastruktūras pārvaldītāja” definīcija ierosina konkretizēt pārvaldītāja funkcijas, 
tostarp svītrojot no pašreizējās definīcijas formulējumu „jo īpaši”, kā rezultātā jaunais 
pārvaldītāja funkciju saraksts būs slēgts saraksts.

Grozījums Nr. 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro 5. punktu; svītrots

Or. pl

Pamatojums

Punkta svītrošana attiecībā uz starptautisko pārvadājumu pakalpojumu definīciju ir 
problemātiska tām valstīm, kurām ir ārējā dzelzceļa robeža ar trešo valsti. Pastāv tiesiskā 
vakuuma risks.

Grozījums Nr. 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
1. pants — 2. punkts
Direktīva 2012/34/ES
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 6. panta 2. punktu svītro. svītrots

Or. pl

Pamatojums

Noteikuma, kas ļauj organizēt pārvaldītāja pakalpojumus un pārvadājumu pakalpojums viena 
uzņēmuma robežās, neskatoties uz to nodalīšanu grāmatvedības uzskaitē, svītrošana ir pārāk 
tālejoša. Šā noteikuma svītrošanai būtu nevēlamas tālejošas (administratīvās, finansiālās, 
juridiskās, sociālās) sekas daudzos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos, kas veiksmīgi un 
efektīvi darbojas Eiropas Savienības tirgū.

Grozījums Nr. 49
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. [...] svītrots
__________________
10 OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī nodrošina, ka tai pašai 
juridiskai vai fiziskai personai vai 
personām nav atļauts:

Dalībvalstis arī nodrošina, ka tai pašai 
juridiskai vai fiziskai personai vai 
personām nav tieši vai netieši atļauts:

Or. fr
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Grozījums Nr. 51
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iecelt infrastruktūras pārvaldītāja 
uzraudzības padomes, valdes vai 
institūciju, kas juridiski pārstāv 
uzņēmumu, locekļus un vienlaikus tieši vai 
netieši īstenot kontroli, būt finansiāli 
ieinteresētai vai izmantot tiesības dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumos;

iecelt infrastruktūras pārvaldītāja 
uzraudzības padomes, direktoru padomes,
ģenerāldirektoru, valdes vai institūciju, 
kas juridiski pārstāv uzņēmumu, locekļus 
un vienlaikus tieši vai netieši īstenot 
kontroli, būt finansiāli ieinteresētai vai 
izmantot tiesības dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta īstenošanai, ja 2. punktā minētās 
personas ir dalībvalsts vai cita publiska 
struktūra, divas publiskās iestādes, kas ir 
atsevišķas un juridiski nošķirtas viena no 
otras un kuras īsteno infrastruktūras 
pārvaldītāja no vienas puses, un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, no otras puses, 
kontroli vai citas tādas tiesības attiecībā uz 
tiem, kuras minētas 2. punktā, nav 
uzskatāmas par vienu un to pašu personu 
vai personām.

Šā panta īstenošanai, ja 2. punktā minētās 
personas ir dalībvalsts vai cita publiska 
struktūra, divas publiskās iestādes, kas ir 
atsevišķas un juridiski nošķirtas un 
neatkarīgas viena no otras un kuras īsteno 
infrastruktūras pārvaldītāja no vienas 
puses, un dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma, no otras puses, kontroli vai 
citas tādas tiesības attiecībā uz tiem, kuras 
minētas 2. punktā, nav uzskatāmas par 
vienu un to pašu personu vai personām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar nosacījumu, ka nerodas interešu 
konflikts un ka komerciāli svarīgas 
informācijas konfidencialitāte ir garantēta, 
infrastruktūras pārvaldītājs var slēgt
apakšlīgumus par īpašiem izstrādes, 
atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, par 
kuriem tas saglabā lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras, ar dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem vai jebkuru citu struktūru, 
kura darbojas infrastruktūras pārvaldītāja 
uzraudzībā.

Ar nosacījumu, ka nerodas interešu 
konflikts un ka komerciāli svarīgas 
informācijas konfidencialitāte ir garantēta, 
infrastruktūras pārvaldītājs var slēgt 
apakšlīgumus par īpašiem izstrādes, 
atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, par 
kuriem tas saglabā lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras, ar dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem vai jebkuru citu struktūru, 
kura darbojas infrastruktūras pārvaldītāja 
uzraudzībā. Minētā apakšlīgumu slēgšana 
notiek saskaņā ar noteikumiem par 
konkurences nodrošināšanu un
vajadzības gadījumā ― noteikumiem par 
publisko iepirkumu. Infrastruktūras 
pārvaldītājs saglabā atbildību par 
apakšuzņēmējiem uzticētajiem darbiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā 
infrastruktūras pārvaldītājs ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis 
var izlemt nepiemērot šā panta 2. līdz 
4. punktu. Šādā gadījumā attiecīgā 

svītrots
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dalībvalsts nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītājs veic visas 3. panta 2. punktā 
minētās funkcijas un organizatoriski un 
lēmumu pieņemšanas ziņā tas ir faktiski 
neatkarīgs no visiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar 
7.a līdz 7.c panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Vertikāli integrēts uzņēmums nevar nodrošināt neatkarību, kas nepieciešama starp dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju, un nevar nodrošināt finanšu plūsmu 
pilnīgu pārredzamību. Tāpēc, lai izveidotu labi funkcionējošu Eiropas dzelzceļa tirgu, 
vienīgais risinājums ir nodalīt iestādes.

Grozījums Nr. 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – 5. apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā
infrastruktūras pārvaldītājs ietilpst vertikāli 
integrētā uzņēmumā, dalībvalstis var izlemt 
nepiemērot šā panta 2. līdz 4. punktu. Šādā 
gadījumā attiecīgā dalībvalsts nodrošina, 
ka infrastruktūras pārvaldītājs veic visas 
3. panta 2. punktā minētās funkcijas un 
organizatoriski un lēmumu pieņemšanas 
ziņā tas ir faktiski neatkarīgs no visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
saskaņā ar 7.a līdz 7.c panta prasībām.

Ja infrastruktūras pārvaldītājs ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis 
var izlemt nepiemērot šā panta 2. līdz 
4. punktu. Šādā gadījumā attiecīgā 
dalībvalsts nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītājs veic visas 3. panta 2. punktā 
minētās funkcijas un organizatoriski un 
lēmumu pieņemšanas ziņā tas ir faktiski 
neatkarīgs no visiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar 7.a 
līdz 7.c panta prasībām.

Or. pl

Pamatojums

Būtu jāatļauj dalībvalstīm arī turpmāk izvēlēties, vai nošķirt infrastruktūras pārvaldītāju no 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vai veidot integrētu struktūru.
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Grozījums Nr. 56
Frédéric Daerden

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.a – 7.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. [...] svītrots
__________________
12 OV L 51, 23.2.2012., 51. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.a pants (jauns) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītājs ir struktūra, kas ir juridiski 
nošķirta no jebkura dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma vai kontrolakciju sabiedrības, 
kas kontrolē šādus uzņēmumus, un no 
citām juridiskām personām, kas ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā.

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītājs ir struktūra, kas ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkura 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai 
kontrolakciju sabiedrības, kas kontrolē 
šādus uzņēmumus, un no citām juridiskām 
personām, kas ietilpst vertikāli integrētā 
uzņēmumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.d pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji katram tīklam izveido un 
organizē koordinācijas komitejas. Šajā 
komitejā uzņem vismaz infrastruktūras 
pārvaldītāju, zināmos pretendentus 8. panta 
3. punkta nozīmē un — pēc to 
pieprasījuma — potenciālos pretendentus, 
tos pārstāvošās organizācijas, dzelzceļa 
kravas un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu lietotāju pārstāvjus un 
attiecīgā gadījumā reģionālās un vietējās 
iestādes. Dalībvalsts un attiecīgās 
regulatīvās iestādes pārstāvjus uzaicina uz 
koordinācijas komitejas sanāksmēm kā 
novērotājus.

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji katram tīklam izveido un 
organizē koordinācijas komitejas. Šajā 
komitejā uzņem infrastruktūras 
pārvaldītāju, zināmos pretendentus 8. panta 
3. punkta nozīmē un — pēc to 
pieprasījuma — potenciālos pretendentus, 
tos pārstāvošās organizācijas, dzelzceļa 
kravas un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu lietotāju pārstāvjus un 
attiecīgā gadījumā reģionālās un vietējās 
iestādes. Dalībvalsts un attiecīgās 
regulatīvās iestādes pārstāvjus uzaicina uz 
koordinācijas komitejas sanāksmēm kā 
novērotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var ierobežot tiesības 
paredzēt jaunus vai grozītus pasažieru 
pakalpojumus saskaņā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, ja jaunie vai 
grozītie sabiedrisko pakalpojumu līgumi 
negatīvi ietekmē to pašreizējo 
pakalpojumu ekonomisko līdzsvaru, ko 
sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, 
kuriem saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai;

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstis var ierobežot tiesības izstrādāt jaunu vai grozītu sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu, ja regulatīvā iestāde pierāda šāda līguma iespējamo ekonomisko ietekmi uz 
pakalpojumu, ko sniedz operators, kuram piešķirta brīva piekļuve.

Grozījums Nr. 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu 
līguma ekonomiskais līdzsvars tiktu 
izjaukts, attiecīgā regulatīvā iestāde vai 
iestādes, kas minētas 55. pantā, veic 
objektīvu ekonomisko analīzi un savā 
lēmumā vadās pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. To nosaka pēc tam, kad viena 
mēneša laikā pēc informācijas par 
paredzēto pasažieru pārvadājumu, kā 
paredzēts 38. panta 4. punktā, saņemts 
pieprasījums no:

Lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu 
līguma ekonomiskais līdzsvars vai tāda 
pakalpojuma līdzsvars, kuru sniedz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuriem 
saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai, ja tiek izstrādāts jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai tiek 
grozīts spēkā esošs sabiedrisko 
pakalpojumu līgums, tiktu izjaukts, 
attiecīgā regulatīvā iestāde vai iestādes, kas 
minētas 55. pantā, veic objektīvu 
ekonomisko analīzi un savā lēmumā vadās 
pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem. To 
nosaka pēc tam, kad viena mēneša laikā 
pēc informācijas par paredzēto pasažieru 
pārvadājumu, kā paredzēts 38. panta 
4. punktā, saņemts pieprasījums no:

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.

Grozījums Nr. 61
Elisabeth Schroedter
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu 
līguma ekonomiskais līdzsvars tiktu 
izjaukts, attiecīgā regulatīvā iestāde vai 
iestādes, kas minētas 55. pantā, veic 
objektīvu ekonomisko analīzi un savā 
lēmumā vadās pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. To nosaka pēc tam, kad viena 
mēneša laikā pēc informācijas par 
paredzēto pasažieru pārvadājumu, kā 
paredzēts 38. panta 4. punktā, saņemts 
pieprasījums no:

Lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu 
līguma ekonomiskais līdzsvars, kā arī 
pieejamība un kvalitāte tiktu izjaukti, 
attiecīgā regulatīvā iestāde vai iestādes, kas 
minētas 55. pantā, veic objektīvu 
nodarbināšanas kārtības ekonomisko, 
sociālo un vides analīzi un savā lēmumā 
vadās pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem. 
To nosaka pēc tam, kad viena mēneša laikā 
pēc informācijas par paredzēto pasažieru 
pārvadājumu, kā paredzēts 38. panta 
4. punktā, saņemts pieprasījums no:

Or. en

Grozījums Nr. 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 2. punkts – pirmā daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, 
kuram saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.
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Grozījums Nr. 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas 
vēlas piekļuves iespēju.

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas 
vēlas piekļuves iespēju vai kuram ir 
piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai saskaņā ar šīs direktīvas 
10. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.

Grozījums Nr. 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 3. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulatīvā iestāde lemj, ka iecerētais 
jaunais vai grozītais sabiedrisko 
pakalpojumu līgums izjauc tāda 
pakalpojumu ekonomisko līdzsvaru, ko 
sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, 
kuriem saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai, iestāde norāda uz 
iespējamām izmaiņām šādos līgumos vai 
nāk klajā ar ierosinājumu par 
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kompensāciju skartajam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva 
piekļuve.

Grozījums Nr. 65
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2012/34/ES
13.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulu (EK) Nr. 1371/2007 un 
Direktīvu 2010/40/ES, dalībvalstis var
prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas veic iekšzemes pasažieru 
pārvadājumus, piedalītos vienotā 
informācijas un integrētā biļešu sistēmā 
attiecībā uz biļešu, tiešās satiksmes biļešu 
iegādi un rezervāciju vai izlemtu pilnvarot 
kompetentās iestādes, lai tās varētu 
izveidot šādu sistēmu. Ja šāda sistēma ir 
izveidota, dalībvalstis nodrošina, ka tā 
nerada tirgus traucējumus vai nediskriminē 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus un ka 
to pārvalda publiska vai privāta juridiska 
vienība vai visu to dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu, kas sniedz pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumus, asociācija.

Neskarot Regulu (EK) Nr. 1371/2007 un 
Direktīvu 2010/40/ES, dalībvalstis 
pieprasa, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas veic iekšzemes pasažieru 
pārvadājumus, piedalītos vienotā 
informācijas un integrētā biļešu sistēmā 
attiecībā uz biļešu, tiešās satiksmes biļešu 
iegādi un rezervāciju vai izlemtu pilnvarot 
kompetentās iestādes, lai tās varētu 
izveidot šādu sistēmu. Ja šāda sistēma ir 
izveidota, dalībvalstis nodrošina, ka tā 
nerada tirgus traucējumus vai nediskriminē 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus un ka 
to pārvalda publiska vai privāta juridiska 
vienība vai visu to dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu, kas sniedz pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumus, asociācija.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Direktīvas 19. panta d) apakšpunktu 
groza šādi:
"d) nav atzītas par vainīgām nopietnā vai 
atkārtotā sociālās vai darba tiesībās 
noteiktu pienākumu neizpildē, tostarp 
darba drošības un veselības aizsardzības 
tiesību aktos un koplīgumos noteiktu 
pienākumu neizpildē, kā arī muitas 
tiesībās noteiktu pienākumu neizpildē 
gadījumos, kad uzņēmums vēlas veikt 
pārrobežu kravas pārvadājumus, kuriem 
piemērojamas muitas procedūras."

Or. sv

Grozījums Nr. 67
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7.b punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Direktīvas 19. pantu papildina ar šādu 
apakšpunktu:
"e) dalībvalstīs, kurās uzņēmums paredz 
veikt darbību, ir apņēmušās piemērot 
koplīgumus, kas ir vispārēji piemērojami 
vai tiek izmantoti nozarē saskaņā ar 
dalībvalstīs spēkā esošo praksi."

Or. sv

Grozījums Nr. 68
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2012/34/ES
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes ne mazāk kā 
18 mēnešus pirms tā kustības grafika 
stāšanās spēkā, uz kuru attiecas 
infrastruktūras jaudas pieprasījums. Lai 
ļautu attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
novērtēt iespējamo ekonomisko ietekmi uz 
esošajiem sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, regulatīvās iestādes nodrošina, 
ka jebkura kompetentā iestāde, kas 
piešķīrusi sabiedrisko dzelzceļa 
pakalpojumu līgumā definētu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 
minētajā maršrutā, jebkura cita ieinteresēta 
kompetentā iestāde, kam ir tiesības 
ierobežot piekļuvi saskaņā ar 11. pantu, un 
visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas 
īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu par 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
maršrutā, tiek informēti bez nepamatotas 
kavēšanās un ne vēlāk kā piecu dienu laikā.

Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu saskaņā ar šīs 
direktīvas 10. panta 2. punktu vai lai 
īstenotu jaunu vai grozītu sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes ne mazāk kā 
18 mēnešus pirms tā kustības grafika 
stāšanās spēkā, uz kuru attiecas 
infrastruktūras jaudas pieprasījums. Lai 
ļautu attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
novērtēt iespējamo ekonomisko ietekmi uz 
esošajiem sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem vai uz pakalpojumu, ko sniedz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kuram 
saskaņā ar šīs direktīvas 10. panta 
2. punktu ir piešķirta piekļuve dzelzceļa 
infrastruktūrai, regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka jebkura kompetentā iestāde, 
kas piešķīrusi sabiedrisko dzelzceļa 
pakalpojumu līgumā definētu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 
minētajā maršrutā vai jaunā vai grozītā 
sabiedrisko pakalpojumu līgumā minētā 
maršrutā, kas definēts saskaņā ar atvērtās 
piekļuves nosacījumiem, jebkura cita 
ieinteresēta kompetentā iestāde, kam ir 
tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar 
11. pantu, un visi dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas īsteno sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu par pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu maršrutā vai 
sniedz pakalpojumu saskaņā ar šīs 
direktīvas 10. panta 2. punktu, tiek 
informēti bez nepamatotas kavēšanās un ne 
vēlāk kā piecu dienu laikā.

Or. en
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Pamatojums

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu novērtēt arī iespējamo ekonomisko ietekmi, ko rada jauns 
sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pašreizēja sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības 
jomas paplašināšana maršrutam, ja pakalpojumu sniedz operators, kam piešķirta brīva
piekļuve.

Grozījums Nr. 69
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2012/34/ES
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes ne mazāk kā 
18 mēnešus pirms tā kustības grafika 
stāšanās spēkā, uz kuru attiecas 
infrastruktūras jaudas pieprasījums. Lai 
ļautu attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
novērtēt iespējamo ekonomisko ietekmi uz 
esošajiem sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, regulatīvās iestādes nodrošina, 
ka jebkura kompetentā iestāde, kas 
piešķīrusi sabiedrisko dzelzceļa 
pakalpojumu līgumā definētu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 
minētajā maršrutā, jebkura cita ieinteresēta 
kompetentā iestāde, kam ir tiesības 
ierobežot piekļuvi saskaņā ar 11. pantu, un 
visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas 
īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu par 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
maršrutā, tiek informēti bez nepamatotas 
kavēšanās un ne vēlāk kā piecu dienu laikā.

Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes ne mazāk kā 
18 mēnešus pirms tā kustības grafika 
stāšanās spēkā, uz kuru attiecas 
infrastruktūras jaudas pieprasījums. Lai 
ļautu attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
novērtēt iespējamo ekonomisko, sociālo un 
vides ietekmi uz esošajiem sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, regulatīvās 
iestādes nodrošina, ka jebkura kompetentā 
iestāde, kas piešķīrusi sabiedrisko 
dzelzceļa pakalpojumu līgumā definētu 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanu minētajā maršrutā, jebkura cita 
ieinteresēta kompetentā iestāde, kam ir 
tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar 
11. pantu, un visi dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas īsteno sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu par pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu maršrutā, tiek 
informēti bez nepamatotas kavēšanās un ne 
vēlāk kā piecu dienu laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2012/34/ES
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija 
novērtē šīs direktīvas ietekmi uz dzelzceļa 
nozari un iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija 
novērtē šīs direktīvas ietekmi uz dzelzceļa 
nozari un iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2012/34/ES
63. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gadam Komisijai ir jāizpēta, 
vai valstu darba tirgu organizācija nekavē 
turpmāku tirgus atvēršanu un integrāciju, 
kā arī nekaitē klientiem sniegto 
pakalpojumu kvalitātei. Attiecīgā 
gadījumā Komisija ierosina jaunus 
likumdošanas pasākumus, lai visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Frédéric Daerden
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
63. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Direktīvas 63. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
Vēlākais 18 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē tās 
ietekmi uz dzelzceļa personāla darba 
tirgus attīstību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums aizgūts no TRAN referenta ziņojuma projekta grozījuma Nr. 35, ar ko Komisijai 
uzliek pienākumu analizēt šīs direktīvas ietekmi uz dzelzceļa personālu. Tomēr šāda analīze 
būtu jāattiecina uz visu dzelzceļa personālu (ne tikai vilciena personālu), un tai būtu 
jāsaglabā elastība attiecībā uz turpmākām iespējamām darbībām, kuras Komisijai vajadzētu 
ierosināt.

Grozījums Nr. 73
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva. Komisija minētos paziņojumus 
apkopo reizi gadā un nosūta šo 
kopsavilkumu Padomei un Parlamentam 
visās darba valodās.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Direktīvas konsolidētā 
versija ir pieejama trīs mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. fr


