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ĪSS PAMATOJUMS

Dažādie pakalpojumu nozares liberalizācijas pasākumi, ko jau vairākus gadu desmitus veic 
Eiropas Savienība, tostarp dzelzceļa transporta nozarē, izriet no Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 26. panta īstenošanas, un tādēļ tie ir ES ļoti nozīmīgi.

Mērķis izveidot kopējo tirgu nedrīkst būt pašmērķis, bet tā uzdevums ir samazināt 
patērētājiem sniegto pakalpojumu izmaksas, vienlaikus saglabājot visiem pieejamus augstas 
kvalitātes pakalpojumus.

Dažādas liberalizēšanas darbības nozarēs, kuru pakalpojumus vēsturiski nodrošināja valsts 
uzņēmumi, izmantojot valsts monopolus, gadu gaitā, šķiet, nav sasniegušas šo divkāršo mērķi.

Vismaz dzelzceļa transporta nozarē neapmierinātību izsauc šādas pazīmes:
 Pasažieru starptautisko pārvadājumu tirgus atvēršana konkurencei ir spēkā kopš 

2010. gada, lielāka konkurence nav ievērojami samazinājusi izmaksas un ir novedusi 
pie tā, ka ir slēgtas agrākās pārrobežu līnijas, kuras nedarbojās pēc ātrgaitas dzelzceļa 
modeļa. Turklāt nozarē nav notikusi gaidītā izaugsme — tās tirgus daļai nācās arvien 
vairāk palielināties virzienā uz vairākiem transporta veidiem, nevis paplašinoties viena 
transporta veida robežās.

 Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi Lielbritānijā, kas liberalizācijas tiesību 
aktu jomā ir visprogresīvākā dalībvalsts: EESK uzsver Apvienotās Karalistes 
pakalpojumu izmantotāju neapmierinātību un nepieciešamību valstij no jauna 
iesaistīties nozares integrācijā (cenas, tīkla pārklājums, vilcienu saraksti...).

 Pasažieru pārvadājumi visā Savienībā: vismaz 15 pārkāpuma procedūras par 
neatbilstīgu transponēšanu, kas liecina par liberalizācijas pārāk straujo tempu, un, lai 
varētu piedalīties Eiropas projekta īstenošanā, tā būtu jāveic, nakaitējot valstu 
modeļiem, kuri jau vairākas desmitgades piedāvā pilsoņiem kvalitatīvu pakalpojumu 
modeli. 

Ņemot vērā šos faktus, referents uzskata, ka nav nepieciešams vēl vairāk liberalizēt dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumus, un grozījumos ir centies mazināt negatīvo seku risku iedzīvotājiem 
un jo īpaši nozares darbiniekiem vairākos virzienos:

 Pēc iespējas integrēta pārvaldība: ja striktās infrastruktūras pārvaldītāju un pārvadātāju 
nodalīšanas pamatā ir konkurences apsvērumi, referents apšauba bažas, ko tā rada 
pasažieru organizācijās, nozares arodbiedrībās vai tradicionālajiem operatoriem. Tā 
visticamāk mazinās resursu apvienošanu materiālām investīcijām un pārmērīgu 
birokrātiju, kas nelabvēlīgi ietekmēs pakalpojumu kvalitāti un lietotāju drošību. Tāpēc 
referents ir izvēlējies piešķirt valstu regulatīvajām iestādēm pēc iespējas lielāku rīcības 
brīvība šajā jomā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2013. gada 28. februāra 
spriedumu.
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 Pēc iespējas lielāka dalībvalstu brīvība izvēlēties, ko izmantot, — konkursu vai tiešu 
sabiedriskā pakalpojuma koncesijas piešķiršanu, būtiski palielinot maksimālās 
summas.

 Attiecībā uz ilgtspējīga sabiedriskā transporta valstu plānu sociālajiem un vides 
aspektiem lietotāju, darbinieku un vides aizsardzības noteikumu iekļaušana, tādējādi 
atvieglojot šo kvalitātes, sociālo un vides kritēriju ieviešanu konkursos.

 Stiprināt darbinieku aizsardzību, ieviešot plašas personāla mobilitātes iespējas jaunajā 
sabiedriskā pakalpojuma koncesiju uzņēmumā, nostiprinot sociālo dialogu struktūrās, 
izskaidrojot sociālās tiesības, kas piemērojamas vilciena personālam, jo īpaši 
izmantojot sertifikāciju, pieprasot dalībvalstīm ieviest pretendentu un to 
apakšuzņēmēju solidāru sociālo atbildību, lai izvairītos no sociālā dempinga.

 Nepieciešamā savstarpējība tirgus atvērtībā starp dalībvalstīm.

 Ievērojami pagarināts īstenošanas pārejas periods dalībvalstīm (līdz 2029. gadam), lai 
Savienības politikas veidotājiem būtu laiks apsvērt un analizēt situāciju pirms 
jebkādiem jauniem liberalizācijas pasākumiem.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dzelzceļa pārvadājumiem ir būtiska 
nozīme gan no sociālā un ekoloģiskā 
viedokļa, gan mobilitātes plānošanā, un 
dzelzceļa pārvadājumu īpatsvaru 
pasažieru pārvadājumu kopējā apjomā 
Eiropā ir iespējams ievērojami palielināt. 
Šajā sakarā attiecīgi ieguldījumi 
pētniecībā, infrastruktūrā un ritošajā 
sastāvā var būtiski sekmēt jaunu izaugsmi 
un tādējādi veicināt nodarbinātību tieši 
dzelzceļa nozarē un netieši, palielinot citu 
nozaru nodarbināto mobilitāti. Dzelzceļa 
transports var kļūt par nozīmīgu un 
mūsdienīgu Savienības nozari, ja 
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dalībvalstis vienosies par ciešāku 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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. 
Šāda politika būtu jāiekļauj visos 
ilgtspējīga 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nolūkā nodrošināt stabilu finansējumu, 
lai sasniegtu sabiedriskā transporta plānu 
mērķi, kompetentajām iestādēm ir 

(5) Nolūkā nodrošināt stabilu finansējumu, 
lai sasniegtu sabiedriskā transporta plānu 
mērķus, kompetentajām iestādēm ir 



PE516.641v01-00 6/21 PA\943827LV.doc

LV

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.

jāizstrādā sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības, lai sasniegtu 
sabiedriskā transporta mērķus, saglabājot 
gan augstu kvalitāti, gan rentabilitāti un 
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. 4

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Konkursu procedūra, kurā par 
pamatu izvēlas kvalitātes nevis zemākās 
cenas principu, palīdz izvairīties no 
sociālā dempinga, kas bieži saistīts ar 
lētākiem piedāvājumiem, kuros tiek 
ietaupīts uz darbinieku rēķina —
zemākām algām, garākiem darba laikiem, 
mazāku nodarbināto skaitu. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Svarīgs līdzeklis konkurences 
aizsardzībai pret izkropļojumiem ir 
savstarpīguma princips; šis princips būtu 
jāpiemēro ne tikai dalībvalstīs, bet arī 
jāattiecina uz trešo valstu uzņēmumiem, 
kuri vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas 
procedūrās Savienībā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 6

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 
piedāvājumu konkursiem sabiedrisko 
pakalpojumu līguma saņemšanai šajā 
nozarē, tomēr būtu jāņem vērā arī 
attiecīgo valstu specifiskās iezīmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

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 augstas 
kvalitātes piedāvājums, ir svarīgi, ka, 
vēršoties pret sociālo dempingu,
dalībvalstis nodrošina augstu sociālās 
aizsardzības līmeni sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

(11a) Ja sabiedriskā pakalpojuma līguma 
noslēgšana var būt par iemeslu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
nomaiņai, kompetentajām iestādēm 
vajadzētu pieprasīt 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. Minētajā direktīvā 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 aktos, 
regulējumos vai administratīvajos 
noteikumos, kā arī koplīgumos vai 
līgumos, kas noslēgti starp sociālajiem 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā grozījumu, kas izdarīts 8. panta 2. punkta pirmajā daļā, šis apsvērums kļuvis 
saturiski lieks.

Grozījums Nr. 12

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 uzņēmumiem,
gatavojoties 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, kaut gan 
jau tagad būtu jāveic pasākumi līgumu 
piešķiršanas konkursu pakāpeniskai 
ieviešanai, tomēr visi sabiedrisko 
pakalpojumu līgumi sabiedrisko dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu nozarē būtu 
jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām līgumu piešķiršanas 
procedūrām tikai no 2029. gada.

Or. fr
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskā transporta plāni un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības

Ilgtspējīga sabiedriskā transporta plāni to 
sociālajā vides un ekonomiskajā aspektā 
un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības

Or. fr

Pamatojums

Attiecīgajiem plāniem jābūt ilgtspējīgiem visos to aspektos.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piemērojamos noteikumus attiecībā uz 
pasažieru tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

piemērojamos noteikumus attiecībā uz 
sociālo un nodarbinātības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piemērojamos noteikumus attiecībā uz 
vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

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 
tirgus dalībnieku starpā un novērstu 
sociālā dempinga risku, kompetentās 
iestādes var piemērot īpašus sociālos un 
pakalpojumu kvalitātes standartus.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā tekstā minētie aspekti ir pārvietoti uz attiecīgajiem 2.a (jauns) panta punktiem, lai 
tiem piešķirtu lielāku nozīmību. Jaunais teksts ir nepieciešams, lai šajā sakarā nodrošinātu 
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lemtspēju.

Grozījums Nr. 18

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. fr

Pamatojums

Jēdzienu „piemērots” nepieciešams raksturot precīzāk.

Grozījums Nr. 19

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

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. fr

Pamatojums

Tas, ko nozīmē „piemērotība”, tagad tiek paskaidrots, iekļaujot attiecīgo tekstu 2.a panta 
3. punkta b) apakšpunktā, tādēļ šeit to var svītrot.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sasniedz sabiedriskā transporta plānu 
mērķus visrentablākajā veidā;

(a) sasniedz sabiedriskā transporta plānu 
mērķus visefektīvākajā veidā un 
saglabājot augstu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

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, t.i., 
vismaz ar transporta operatoriem, 
infrastruktūras pārvaldītājiem un pasažieru 
un darba ņēmēju pārstāvības 
organizācijām, un ņem vērā to nostāju.

Or. fr

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm, rīkojot apspriešanās, būtu jāiesaista tajās arī pasažieru un darba 
ņēmēju pārstāvības organizācijas, nevis jāapspriežas ar tām tikai tad, „ja vajadzīgs”.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pārcelšana Direktīvas 
2001/23/EK nozīmē. Ja kompetentās 
iestādes prasa, lai sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji atbilstu konkrētiem 
sociāliem 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 pakalpojumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 23

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 

6. Kompetentās iestādes, neskarot valsts 
tiesību aktus un Kopienas tiesības, tostarp 
koplīgumus, kas noslēgti starp sociālajiem 
partneriem, pieņem kvalitātes un sociālos
standartus, šajā sakarā nosaka atbilstošus 
sociālos un kvalitātes kritērijus un šos 
standartus iekļauj konkursa dokumentācijā 
un sabiedrisko pakalpojumu līgumos



PE516.641v01-00 16/21 PA\943827LV.doc

LV

un sabiedrisko pakalpojumu līgumos. neatkarīgi no veida, kādā tiek piešķirts 
līgums.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pantam pievieno šādu 7.a (jauns) punktu:
„Dalībvalstis veic nediskriminējošus 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
operatoru, kas dod norādījumus citam 
uzņēmumam tieši vai netieši sniegt 
pakalpojumus tā vārdā, var papildus 
apakšuzņēmējam vai tā vietā saukt pie 
atbildības saistībā ar pienācīgu atlīdzību 
darba ņēmējiem un/vai pienācīgām 
sociālā nodrošinājuma iemaksām sociālo 
partneru kopīgos fondos vai iestādēs.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumattiecībām starp 
darbuzņēmēju un tā apakšuzņēmējiem.
Šā panta 7.a punkts neskar valsts tiesību 
aktos paredzētas stingrākas atbildības 
normas.”

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) pantam pievieno šādu punktu:
„3.a Kompetentā iestāde no dalības 
konkursa procedūrā var izslēgt trešo 
valstu operatorus, ja šīs trešās valstis 
neatver savas konkursa procedūras 
dalībvalstu uzņēmumiem.”

Or. fr

Pamatojums

Trešām valstīm nevajadzētu dot iespēju piedalīties konkursos par līgumu piešķiršanu Eiropas 
Savienības valstīs, kamēr tās pašas nav atvērušas savus tirgus Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ja to gada vidējo vērtību lēš kā: mazāku par 
EUR 2 000 000 vai mazāku par 
EUR 10 000 000, ja sabiedrisko 
pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko 
dzelzceļa transportu, vai

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja tie gadā attiecas uz mazāk nekā 300 000 ja tie gadā attiecas uz mazāk nekā 600 000 
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kilometriem sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu vai mazāk nekā 
150 000 kilometriem, ja sabiedrisko 
pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko 
dzelzceļa transportu.

kilometriem sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu vai mazāk nekā 
500 000 kilometriem, ja sabiedrisko 
pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko 
dzelzceļa transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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."

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 3 000 000, vai ikgadējo 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai mazāk nekā 
900 000 kilometru garumā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

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 
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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. en

Pamatojums

Priekšlikumā ir paredzēts svītrot 5. panta 6. punktu un aizstāt to ar šo tekstu, tomēr ir svarīgi 
saglabāt sākotnējo 6. punktu, un šo jauno tekstu var pievienot aiz tā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pantam pievieno šādu 6.a (jauns) 
punktu:
6. 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. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
Article 1 – point 8 – subpoint a
Regula (EK) Nr. 1370/2007
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. punktu, sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu piešķiršana
pārvadājumiem pa dzelzceļu, izņemot 
pārvadājumus pa citu tipu sliežu ceļiem, 
piemēram, metro vai tramvajus, no 
2019. gada 3. decembra atbilst 5. panta 
3. punktam. Visiem sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, kas attiecas uz 
pārvadājumiem pa citu tipu sliežu ceļiem 
un autoceļiem, jābūt piešķirtiem saskaņā 
ar 5. panta 3. punktu vēlākais līdz 
2019. gada 3. decembrim. Pārejas perioda 
laikā līdz 2019. gada 3. decembrim
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
pakāpeniski izpildītu 5. panta 3. punkta 
prasības nolūkā novērst nopietnas 
strukturālas problēmas, jo īpaši attiecībā uz 
transporta jaudu.

Neskarot 3. punktu, sabiedrisko 
pakalpojumu līgumus, kuri attiecas uz
pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī pa 
citu tipu sliežu ceļiem, piemēram,
pārvadājumiem ar metro vai tramvajiem, 
no 2019. gada 3. decembra piešķir saskaņā 
ar 5. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu 
līgumus, kuri attiecas uz sabiedriskajiem 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, no 
2029. gada 3. decembra piešķir saskaņā 
ar 5. pantu. Pārejas periodos dalībvalstis 
veic pasākumus, lai pakāpeniski izpildītu 
5. panta 3. punkta prasības nolūkā novērst 
nopietnas strukturālas problēmas, jo īpaši 
attiecībā uz transporta jaudu.

Or. fr

Pamatojums

Dažās valstīs iespēja piešķirt līgumus pasažieru sabiedriskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu, 
pamatojoties uz 5. panta 3. punktā paredzēto konkursa procedūru, praktiski vēl netiek 
izmantota, tāpēc termiņš jāpagarina līdz 2029. gadam.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Article 1 – point 8 – subpoint b
Regula (EK) Nr. 1370/2007
8. pants – 2.a punkts

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 pirms 
2029. gada 3. decembra, var turpināt līdz 
to beigu termiņam.
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Or. fr


