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ĪSS PAMATOJUMS

Dažādie pakalpojumu nozares liberalizācijas pasākumi, ko jau vairākas 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 utt.).

 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.

 Pēc iespējas lielāka dalībvalstu brīvība izvēlēties, ko izmantot, — konkursu vai 
tiešu sabiedriskā pakalpojuma koncesijas piešķiršanu, būtiski palielinot maksimālās 
summas.
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 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
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(7) Pārrobežu jautājumi efektīvi jārisina 
starp infrastruktūras pārvaldītājiem dažādās 
dalībvalstīs, izveidojot Eiropas 
infrastruktūras pārvaldītāju tīklu.

(7) Ir nepieciešams uzlabot un aktivizēt 
pārrobežu sadarbību starp infrastruktūras 
pārvaldītājiem. Pārrobežu jautājumi 
efektīvi jārisina starp infrastruktūras 
pārvaldītājiem dažādās dalībvalstīs, 
izveidojot Eiropas infrastruktūras 
pārvaldītāju tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(12a) Iekšzemes dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu tirgus atvēršanas procesā 
būtu nopietni jāpievēršas dzelzceļu 
drošības uzlabošanai, jo īpaši tad, kad tiek 
reformētas pašlaik ieviestās integrētās 
struktūras, lai izvairītos no papildu 
administratīviem šķēršļiem, kuri apdraud 
drošības uzturēšanu un uzlabošanu. 



PA\943829LV.doc 5/13 PE516.642v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 3
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 un augstas 
kvalitātes pakalpojumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(19a) Lai pabeigtu vienotās Eiropas 
dzelzceļa telpas izveidi un ņemot vērā 
konkurenci šajā nozarē, Komisija aktīvi 
atbalsta un veicina sociālo dialogu 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
dzelzceļa nozares darbinieki tiek pastāvīgi 
un labāk aizsargāti pret nevēlamām tirgus 
atvēršanas sekām, un jāizstrādā kopēji 
pasākumi, lai risinātu problēmas, ko rada 
ceturtā dzelzceļa tiesību aktu kopuma 
īstenošana. Šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būs jāpievērš pārmaiņu 
psiholoģiski sociālās slodzes ietekmei uz 
atiecīgo personālu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 5
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Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(19b) Komisija nodrošina, ka dalībvalstis 
pilnībā un pareizi īsteno noteikumus, kas 
iekļauti 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 
sektorā1, jo īpaši tos, kas attiecas uz viņu 
drošību. 
__________________
1 OV L 195 27.07.2005., 15. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(19c) Lokomotīvju mašīnistu darba, 
vilciena vadīšanas un atpūtas laika 
noteikumi ir būtiski 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 noteikumu ievērošanu; 
Komisijai būtu jāierosina noteikumi un 
obligātas regulāras pārbaudes. Taču tas ir 
iespējams vienīgi ar elektronisku borta 
iekārtu, kas reģistrē lokomotīvju 
mašīnistu vadīšanas un atpūtas laiku. 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)
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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 pārstāvības koplīgumi, kas 
noslēgti starp sociālajiem partneriem, 
neskarot jau spēkā esošos valstu tiesību 
aktus un koplīgumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
19.e apsvērums (jauns)

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

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
19.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(19f) Komisijai būtu jānovērtē šīs 
direktīvas ietekme uz vilcienu personāla 
darba tirgus attīstību un jāierosina jauni 
tiesību akti par šāda vilcienu personāla 
sertificēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
19.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
(19g) Valsts regulatīvajai iestādei būtu 
jāapstiprina vai jāprasa veikt izmaiņas 
noteikumos par darbinieku pārcelšanu. 
Attiecībā uz darbiniekiem, kuri jāpārceļ, 
var paredzēt arī piemērot atteikuma 
tiesības. Regulatīvajai iestādei, pieņemot 
lēmumu, būtu jācenšas nepieļaut, ka 
infrastruktūras pārvaldītājs nodod 
konfidenciālu informāciju citai integrētā 
uzņēmuma struktūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītājs veic visas funkcijas, kas 
minētas 3. panta 2. punktā, un ir neatkarīgs 
no visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem.

Dalībvalstis brīvi izvēlas veidu, kā 
nodrošināt, ka infrastruktūras pārvaldītājs 
veic visas funkcijas, kas minētas 3. panta 
2. punktā, un ir neatkarīgs no visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
Lai garantētu infrastruktūras pārvaldītāja 
neatkarību, dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāji ir organizēti 
uzņēmumā, kas ir juridiski nošķirts no 
visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem.

Lai garantētu infrastruktūras pārvaldītāja 
neatkarību, dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāji ir organizēti 
uzņēmumā, kas ir juridiski nošķirts no 
visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem tādā mērā, kas ir 
nepieciešams, lai izvairītos no birokrātijas
starp uzņēmumiem un atvieglotu 
ieguldījumus tīklā ar mērķi nodrošināt 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, 
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nepalielinot darbības izmaksas.
Or. fr

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
Infrastruktūras pārvaldītājam ir pašam savs 
personāls, un tas atrodas atsevišķās telpās 
no citām vertikāli integrētā uzņēmuma 
juridiskajām vienībām. Piekļuvi 
informācijas sistēmām aizsargā, lai 
nodrošinātu infrastruktūras pārvaldītāja 
neatkarību. Iekšējie noteikumi vai darba 
līgumi nepārprotami ierobežo kontaktus 
ar citām vertikāli integrēta uzņēmuma 
juridiskām vienībām līdz oficiālai saziņai 
saistībā ar infrastruktūras pārvaldītāja 
funkcijām, kas tiek veiktas arī saistībā ar 
citiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem ārpus vertikāli integrētā 
uzņēmuma. Darbinieku pārcelšana, kas 
nav minēta c) apakšpunktā, starp 
infrastruktūras pārvaldītāju un citām 
vertikāli integrētā uzņēmuma juridiskajām 
vienībām ir iespējama tikai tad, ja var 
nodrošināt, ka konfidenciālā informācija 
netiks nodota šīm citām juridiskajām 
vienībām.

Infrastruktūras pārvaldītājam ir pašam savs 
personāls, un tas atrodas atsevišķās telpās 
no citām vertikāli integrētā uzņēmuma 
juridiskajām vienībām. Piekļuvi 
informācijas sistēmām aizsargā, lai 
nodrošinātu infrastruktūras pārvaldītāja 
neatkarību. Darbinieku pārcelšana, kas nav
minēta 4. punktā, starp infrastruktūras 
pārvaldītāju un citām vertikāli integrētā 
uzņēmuma juridiskajām vienībām ir 
iespējama tikai tad, ja var nodrošināt, ka 
konfidenciālā informācija netiks nodota 
šīm citām juridiskajām vienībām.

Infrastruktūras pārvaldītājs var 
sadarboties ar citām vertikāli integrētā 
uzņēmuma struktūrām, lai pilnveidotu to 
informācijas sistēmas, ja vien tiek 
nodrošināts, ka infrastruktūras 
pārvaldītāja rīcībā esošā konfidenciālā 
informācija tiek pienācīgi aizsargāta.
Regulatīvā iestāde apstiprina pasākumus, 
kas saistīti ar šā punkta pirmās un otrās 
daļas īstenošanu, vai prasa izdarīt tajos 
izmaiņas, lai nodrošinātu infrastruktūras 
pārvaldītāja neatkarību. Regulatīvā 
iestāde var prasīt integrētajam 
uzņēmumam sniegt tai visu informāciju, 
kas varētu būt nepieciešama.
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Or. fr
Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir pārāk preskriptīvs. Regulatīvajai iestādei būtu jānodrošina, ka 
attiecībā uz telpām, IT sistēmām un darbiniekiem, kuri nestrādā augstākajā vadības līmenī, 
pasākumi ir tādi, ar kuriem nodrošina infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību. Minētie 
pasākumi dalībvalstīs var atšķirties.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.d pants – 1. punkts (jauns)

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 vismaz infrastruktūras 
pārvaldītāju, zināmos pretendentus 8. panta 
3. punkta nozīmē un — pēc to 
pieprasījuma — potenciālos pretendentus, 
tos pārstāvošās organizācijas, tostarp 
darbinieku pārstāvju organizācijas, 
dzelzceļa kravas un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu lietotāju un dzelzceļa nozares 
darbinieku pārstāvjus un attiecīgā 
gadījumā reģionālās un vietējās iestādes. 
Dalībvalsts un attiecīgās regulatīvās 
iestādes pārstāvjus uzaicina uz 
koordinācijas komitejas sanāksmēm kā 
novērotājus.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
Tīkls piedalās tirgus uzraudzības 
pasākumos, kas minēti 15. pantā, un 
novērtē infrastruktūras pārvaldītāju darba 
efektivitāti, pamatojoties uz kopējiem 
rādītājiem un kvalitātes kritērijiem, 
piemēram, to tīklu uzticamību, jaudu, 
pieejamību, punktualitāti un drošību, 

Tīkls piedalās tirgus uzraudzības 
pasākumos, kas minēti 15. pantā, un 
novērtē infrastruktūras pārvaldītāju darba 
efektivitāti, pamatojoties uz kopējiem 
rādītājiem un kvalitātes kritērijiem, 
piemēram, to tīklu uzticamību, jaudu, 
pieejamību, piekļuvi, punktualitāti un 
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aktīvu kvalitāti un izmantošanu, apkopi, 
atjaunošanu, uzlabojumiem, ieguldījumiem 
un finanšu efektivitāti.

drošību, aktīvu kvalitāti un izmantošanu, 
apkopi, atjaunošanu, uzlabojumiem, 
pārrobežu sadarbību pārslogotības 
novēršanā, ieguldījumiem un finanšu 
efektivitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
11. pants – 2. punkts – 1. ievilkums – ievaddaļa

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 tiktu 
izjaukts, attiecīgā regulatīvā iestāde vai 
iestādes, kas minētas 55. pantā, veic 
objektīvu ekonomisko analīzi, tostarp 
nodarbinātības situācijas analīzi, un savā 
lēmumā vadās pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem.

Novērtējot, vai tiktu izjaukts sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ekonomiskais 
līdzsvars, ņem vērā tādus iepriekš 
noteiktus kritērijus kā jebkura sabiedrisko 
pakalpojumu līgumā iekļautā 
pakalpojuma ienesība, kā arī radītā 
ietekme uz neto izmaksām kompetentajai 
valsts iestādei, kas piešķīrusi līgumu, 
pasažieru pieprasījums, biļešu cenas, 
biļešu tirdzniecības organizācija, pieturu 
atrašanās vietas un skaits, piedāvātā 
jaunā pakalpojuma laika grafiks un 
biežums, un šos kritērijus nosaka 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde 
saskaņā ar šā panta 4. punktā 
paredzētajiem īstenošanas pasākumiem. 
Novērtējumā parāda, vai tiktu ietekmēta 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu sniegto pakalpojumu dzīvotspēja. 
Uzskata, ka līdzsvars ir izjaukts tad, ja var 
pierādīt, ka, nodrošinot saprātīga līmeņa 
kvalitāti, minēto sabiedrisko pakalpojumu 
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sniegšanas ekonomiskais pamatojums 
tiktu apdraudēts.
Saskaņā ar šādu novērtējumu un 
attiecīgās regulatīvās iestādes lēmumu 
dalībvalstis var atļaut, grozīt vai atteikt 
piekļuves tiesības prasītajam pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumam atbilstoši 
ekonomiskajai analīzei, Savienības tiesību 
aktiem un līdztiesības un 
nediskriminācijas principiem. Regulatīvā 
iestāde vai iestādes to nosaka pēc tam, kad 
viena mēneša laikā pēc informācijas par 
paredzēto pasažieru pārvadājumu, kā 
paredzēts 38. panta 4. punktā, saņemts 
pieprasījums no:

Or. fr
Pamatojums

Kritēriji, ar kuriem nosaka ekonomisko līdzsvaru, ir jāprecizē detalizētāk. Teksts pārņemts no 
Direktīvas 2012/34/ES 21. apsvēruma un Komisijas 2010. gada skaidrojošajām 
pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
7.a Direktīvas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai 
uzraudzītu tehniskos, ekonomiskos un 
darba nosacījumus un tirgus tendences 
Savienības dzelzceļa transportā.”

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
7.b Direktīvas 19. pantu papildina ar šādu 
apakšpunktu:
„da) ir apņēmušās piemērot to dalībvalstu 
attiecīgos pārstāvības koplīgumus, kurās 
uzņēmumi vēlas darboties;”

Or. fr
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Pamatojums
Ja ir jāpanāk, lai dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus kļūtu atvērtāks, ir jāuzlabo labas 
reputācijas prasības attiecībā uz to darba nosacījumu ievērošanu, kuri dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam ir jāizpilda, lai iegūtu licenci un nepieļautu, ka lielākas 
konkurences dēļ pasliktinās darba apstākļi.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
63. pants – 1. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

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 vilciena personāla darba tirgus 
attīstību. Komisijai nekavējoties jāierosina 
jauni tiesību akti par vilciena personāla 
sertifikāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2012/34/ES
63. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

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 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. 
Novērtējumā ņem vērā sociālo partneru 
viedokļus, kurus tie pauduši attiecīgajā 
Savienības sociālā dialoga komitejā.

Or. fr


