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Grozījums Nr. 14
Jean-Jacob Bicep

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 
palielināt dzelzceļa transporta īpatsvaru 
un uzlabot sniegto dzelzceļa pakalpojumu 
kvalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2012/34/ES noteikts, ka 
Komisija vajadzības gadījumā ierosina 
likumdošanas pasākumus saistībā ar 
iekšzemes dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu tirgus atvēršanu un rada 
piemērotus apstākļus, lai nodrošinātu 
nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai, 
balstoties uz pastāvošo nošķiršanas 

svītrots
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prasību starp infrastruktūras pārvaldības 
un pārvadājumu darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Jean-Jacob Bicep

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Spēkā esošās prasības attiecībā uz 
infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību 
no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kā noteikts Direktīvā 2012/34/ES, attiecas 
tikai uz infrastruktūras pārvaldītāja 
galvenajām funkcijām, kas ir lēmumu 
pieņemšana par vilcienu ceļu piešķīrumu 
un lēmumu pieņemšana par 
infrastruktūras lietošanas maksu. Tomēr 
ir nepieciešams, lai visas funkcijas 
īstenotu neatkarīgi, jo dažas funkcijas 
tikpat labi var izmantot, lai diskriminētu 
konkurentus. Tas jo īpaši attiecas uz 
lēmumiem par ieguldījumiem vai tehnisko 
apkopi, ko var pieņemt tā, ka tiek 
atbalstītas tīkla daļas, kuras galvenokārt 

svītrots
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izmanto integrētā uzņēmuma transporta 
operatori. Lēmumi par tehniskās apkopes 
darbu plānošanu var ietekmēt vilcienu 
ceļu pieejamību konkurentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 2012/34/ES spēkā esošās 
prasības ietver tikai juridisko un 
organizatorisko neatkarību un neatkarību 
lēmumu pieņemšanā. Tas pilnībā 
neizslēdz iespēju saglabāt integrētu 
uzņēmumu, kamēr šajās trijās kategorijās 
ir nodrošināta neatkarība. Attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanas neatkarību 
jānodrošina, ka atbilstošas garantijas 
izslēdz integrēta uzņēmuma kontroli pār 
infrastruktūras pārvaldītāja lēmumu 
pieņemšanu. Tomēr pat pilnībā īstenotas 
šādas garantijas pilnībā nelikvidē visas 
diskriminējošas rīcības iespējas pret 
konkurentiem, kādas pastāv vertikāli 
integrētā uzņēmumā. Konkrēti, integrētās 
struktūrās joprojām pastāv 
šķērssubsidēšanas potenciāls, vai vismaz 
regulatīvajām iestādēm ir ļoti grūti 
kontrolēt un piemērot drošības 
pasākumus, kuri izveidoti, lai novērstu 
šādu šķērssubsidēšanu. Infrastruktūras 
pārvaldības un pārvadājumu darbību 
institucionāla nošķiršana ir 
visefektīvākais pasākums, kā atrisināt šīs 
problēmas.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja dalībvalsts patur tādu 
infrastruktūras pārvaldītāju, kas ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, tai vismaz 
jāievieš stingri drošības pasākumi, kas 
garantētu visa infrastruktūras 
pārvaldītāja faktisku neatkarību no 
integrētā uzņēmuma. Šīm garantijām 
būtu jāattiecas ne tikai uz infrastruktūras 
pārvaldītāja uzņēmuma organizāciju 
saistībā ar integrēto uzņēmumu, bet arī uz 
infrastruktūras pārvaldītāja vadības 
struktūru, un, cik tas iespējams integrētā 
struktūrā, jānovērš finanšu pārvedumi 
starp infrastruktūras pārvaldītāju un citu 
integrētā uzņēmuma juridisku vienību. Šīs 
garantijas ne tikai atbilst tam, kas 
vajadzīgs, lai izpildītu 
Direktīvā 2012/34/ES iekļautās prasības 
par neatkarību lēmumu pieņemšanā par 
galvenajām funkcijām saistībā ar 
infrastruktūras pārvaldītāju vadības 
neatkarību, bet, neaprobežojoties tikai ar 
šīm prasībām, pievieno klauzulas, lai 
izslēgtu iespēju, ka infrastruktūras 
pārvaldītāju ienākumus varētu izmantot, 
lai finansētu citas vertikāli integrētā 
uzņēmuma vienības. Tas būtu jāpiemēro 
neatkarīgi no dalībvalsts finanšu jomas 
tiesību aktu piemērošanas un neskarot ES 
noteikumus par valsts atbalstu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Neraugoties uz tādu drošības 
pasākumu, kas garantē neatkarību, 
īstenošanu, vertikāli integrētie uzņēmumi 
varētu ļaunprātīgi izmantot savu 
struktūru, lai dotu nepamatotas 
konkurences priekšrocības dzelzceļa 
operatoriem, kas pieder šādam 
uzņēmumam. Šā iemesla dēļ, neskarot 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu, Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 
būtu jāpārliecinās, ka minētie drošības 
pasākumi tiek efektīvi īstenoti un ir 
novērsti visi atlikušie konkurences 
traucējumi. Gadījumā, ja Komisija nevar 
apstiprināt, ka tas ir paveikts, visām 
dalībvalstīm būtu jāvar ierobežot vai 
atsaukt attiecīgo operatoru piekļuves 
tiesības.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Jean-Jacob Bicep

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 to dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu organizāciju un 
finansējumu, kas tiek sniegti saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
ierobežot šādas piekļuves tiesības, ja tās 
izjauktu minēto sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu ekonomisko līdzsvaru vai 
pasliktinātu to nodrošināto pakalpojumu 
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kvalitāti un ja apstiprinājumu devusi 
attiecīgā regulatīvā iestāde.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai noteiktu, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ietvaros sniegtā 
pakalpojuma kvalitāte tiek ietekmēta ar 
brīvās piekļuves režīmā sniegtu 
pakalpojumu tajā pašā tīklā, 
regulatīvajām iestādēm jo īpaši vajadzētu 
ņemt vērā tīkla efektu, pārsēšanās iespēju 
saglabāšanu un precizitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Jean-Jacob Bicep

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 būs 
jāprasa, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas darbojas pasažieru 
pārvadājumos, piedalītos vienotā 
informācijas un integrētā biļešu, tiešās 
satiksmes biļešu un rezervācijas sistēmā. 
Kad šāda sistēma tiks izveidota, būs
jānodrošina, ka tā ir sadarbspējīga un var 
tikt integrēta citās valstu vai Eiropas 
sistēmās un ka tā nerada tirgus 
traucējumus vai nerada diskrimināciju 
starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 24
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„2) „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 
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. fr

Grozījums Nr. 25
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2012/34/ES
3. pants – 31. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu jaunu 31. punktu: svītrots
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31) „vertikāli integrēts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kur:
– viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi pieder vai daļēji pieder tam 
pašam uzņēmumam, kam pieder 
infrastruktūras pārvaldītājs 
(kontrolakciju sabiedrība), vai
– infrastruktūras pārvaldītājs pieder vai 
daļēji pieder vienam vai vairākiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, vai
– viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi pieder vai daļēji pieder 
infrastruktūras pārvaldītājam.”.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu: svītrots
„7. pants
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Infrastruktūras pārvaldītāja 
institucionālā nošķirtība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītājs veic visas 
funkcijas, kas minētas 3. panta 2. punktā, 
un ir neatkarīgs 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.
2. Dalībvalstis arī nodrošina, ka tai pašai 
juridiskai vai fiziskai personai vai 
personām nav atļauts:
a) tieši vai netieši kontrolēt Padomes 
Regulas (EK) Nr. 139/2004 nozīmē, būt 
finansiāli ieinteresētai vai izmantot 
jebkādas tiesības attiecībā uz dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu un 
infrastruktūras pārvaldītāju vienlaikus;
b) 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;
c) būt par dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma un infrastruktūras 
pārvaldītāja uzraudzības padomes, valdes 
vai institūciju, kas juridiski pārstāv 
uzņēmumu, locekli;
d) pārvaldīt dzelzceļa infrastruktūru vai 
būt infrastruktūras pārvaldītāja vadības 
sastāvā, un vienlaikus tieši vai netieši 
īstenot kontroli, būt ieinteresētai vai 
izmantot tiesības dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumos, vai pārvaldīt dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu vai būt tā 
vadības sastāvā, un vienlaikus tieši vai 
netieši īstenot kontroli, būt finansiāli
ieinteresētai vai izmantot tiesības 
infrastruktūras pārvaldītāja uzņēmumā.
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3. 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.
4. 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.
5. 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.”

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Jean-Jacob Bicep

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



AM\1002920LV.doc 13/23 PE519.489v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Oldřich Vlasák

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzības 
padomes vai valdes locekļiem un 
vadošajiem darbiniekiem nav finansiālas 
intereses un tie nesaņem nekādu finansiālu 
labumu, tieši vai netieši, no jebkuras citas 
vertikāli integrētā uzņēmuma juridiskās 
vienības. Tie viņu atalgojuma elementi, kas 
pamatojas uz sniegumu, nav atkarīgi no 
citu vertikāli integrētā uzņēmuma juridisko 
vienību vai tā kontrolē esošu juridisko 
vienību uzņēmējdarbības rezultātiem, bet 
tikai no infrastruktūras pārvaldītāja 
rezultātiem.

Infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzības 
padomes vai valdes locekļiem un 
vadošajiem darbiniekiem, kā arī 
infrastruktūras pārvaldītāja personālam, 
kam ir piekļuve konfidenciālai 
informācijai, nav finansiālas intereses, un 
tie nesaņem nekādu finansiālu labumu, 
tieši vai netieši, no jebkuras citas vertikāli 
integrētā uzņēmuma juridiskās vienības. 
Tie viņu atalgojuma elementi, kas 
pamatojas uz sniegumu, nav atkarīgi no 
citu vertikāli integrētā uzņēmuma juridisko 
vienību vai tā kontrolē esošu juridisko 
vienību uzņēmējdarbības rezultātiem, bet 
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tikai no infrastruktūras pārvaldītāja 
rezultātiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 31
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Jean-Jacob Bicep

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

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, dzelzceļa 
kravas un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu lietotāju pārstāvjus, dzelzceļa 
nozares darba ņēmēju pārstāvjus un 
reģionālās un vietējās iestādes. Dalībvalsts 
un attiecīgās regulatīvās iestādes pārstāvjus 
uzaicina uz koordinācijas komitejas 
sanāksmēm kā novērotājus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 33
Oldřich Vlasák

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.d pants (jauns) – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācijas komiteja izveido 
reglamentu, tostarp, jo īpaši, noteikumus 
par dalību sanāksmēs un to biežumu, kam 
jābūt vismaz reizi ceturksnī. Ziņojumu par 
koordinācijas komitejas apspriedēm katru 
gadu iesniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam, dalībvalstij, attiecīgajai 
regulatīvajai iestādei un Komisijai ar 
norādi par komitejas locekļu attiecīgajām 
nostājām.

Koordinācijas komiteja izveido 
reglamentu, tostarp, jo īpaši, noteikumus 
par dalību sanāksmēs un to biežumu, kam 
jābūt vismaz reizi ceturksnī, kā arī 
noteikumus par regulāru apspriešanos ar 
preču un pasažieru transporta 
pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem, kam 
jānotiek vismaz reizi gadā. Ziņojumu par 
koordinācijas komitejas apspriedēm katru 
gadu iesniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam, dalībvalstij, attiecīgajai 
regulatīvajai iestādei un Komisijai ar 
norādi par komitejas locekļu attiecīgajām 
nostājām.

Or. cs

Grozījums Nr. 34
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.e pants (jauns) – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt pasākumus, kas 
tīklam nosaka kopīgus principus un 
praksi, jo īpaši lai nodrošinātu 
salīdzinošās novērtēšanas konsekvenci, 
un procedūras, kas jāievēro sadarbībai 
tīklā. Šos pasākumus pieņem, izmantojot 

Komisija attiecīgā gadījumā var formulēt 
tiesību aktu priekšlikumus ar mērķi 
uzlabot sadarbību starp infrastruktūras 
pārvaldītājiem, kas ir tīkla dalībnieki.
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īstenošanas aktu saskaņā ar 62. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Jean-Jacob Bicep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalstis var ierobežot piekļuves 
tiesības, kas paredzētas 10. panta 2. punktā, 
pasažieru pārvadājumiem starp konkrētu 
izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķi, 
ja viens vai vairāki sabiedrisko 
pakalpojumu līgumi attiecas uz šo pašu 
maršrutu vai alternatīvu maršrutu, ja šo 
tiesību izmantošana izjauktu attiecīgā 
sabiedrisko pakalpojuma līguma vai 
līgumu ekonomisko līdzsvaru.”;

„Dalībvalstis var ierobežot piekļuves 
tiesības, kas paredzētas 10. panta 2. punktā, 
pasažieru pārvadājumiem starp konkrētu 
izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķi, 
ja viens vai vairāki sabiedrisko 
pakalpojumu līgumi attiecas uz šo pašu 
maršrutu vai alternatīvu maršrutu, ja šo 
tiesību izmantošana izjauktu attiecīgā 
sabiedrisko pakalpojuma līguma vai 
līgumu ekonomisko līdzsvaru vai ja tā 
pasliktina sniegtā pakalpojuma kvalitāti.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Jean-Jacob Bicep

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

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 
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kritērijiem. To nosaka pēc tam, kad viena 
mēneša laikā pēc informācijas par 
paredzēto pasažieru pārvadājumu, kā 
paredzēts 38. panta 4. punktā, saņemts 
pieprasījums no:

kritērijiem, ņemot vērā brīvās piekļuves 
režīmā sniegto pakalpojumu kopējo 
ietekmi. 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

Grozījums Nr. 37
Jean-Jacob Bicep

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 prasa, 
lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas 
veic iekšzemes pasažieru pārvadājumus, ne 
vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas 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. Kad šāda sistēma ir 
izveidota, dalībvalstis nodrošina, ka tā ir 
sadarbspējīga un var tikt integrēta citās 
valstu vai Eiropas sistēmās, 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. fr

Grozījums Nr. 38
Jean-Jacob Bicep
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
56. pants – 1. punkts– h un i apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Direktīvas 56. panta 1. punktu 
papildina ar šādiem apakšpunktiem:
„h) plānotiem apkopes darbiem;
i) neplānotiem apkopes darbiem.”

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Direktīvas 56. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„Neskarot valstu konkurences iestāžu 
pilnvaras attiecībā uz konkurences 
nodrošināšanu dzelzceļa pakalpojumu 
tirgū, regulatīvajai iestādei ir pilnvaras 
uzraudzīt situāciju konkurences jomā
dzelzceļa pakalpojumu tirgū un pēc 
pašas iniciatīvas un nolūkā nepieļaut 
pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju tā 
jo īpaši kontrolē 1. punkta a) līdz
i) apakšpunktu. Tā jo īpaši pārbauda, vai 
tīkla pārskatā nav iekļautas 
diskriminējošas normas un vai
infrastruktūras pārvaldītājam tas 
nerada rīcības brīvību, kas varētu tikt 
izmantota pieteikuma iesniedzēju 
diskriminēšanai.
Attiecībā uz dzelzceļa sabiedrisko 
pasažieru transportu regulatīvā iestāde 
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pēc pašas iniciatīvas garantē, ka tiek 
ievērotas prasības Regulā (EK) 
Nr. 1370/2007, kuru mērķis ir ņemt vērā 
šīs direktīvas 10. pantā noteiktos 
pakalpojumus.”

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
56. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c Direktīvas 56. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:
„Regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā 
maksa atbilst IV nodaļas 2. punktam un 
ka tā nav diskriminējoša. Regulatīvā 
iestāde arī nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāja, apkalpes iekārtu operatoru 
vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
noteiktā maksa par piekļuvi, tostarp par 
piekļuvi ceļiem, pasažieru stacijām, 
attiecīgajām ēkām un citam aprīkojumam, 
tostarp informācijas par braucieniem 
displejiem, nav diskriminējoša. Lai 
garantētu, ka tas tiek īstenots, par visām 
izmaiņām to maksu struktūrā vai apjomā, 
kas minētas šajā punktā, regulatīvajai 
iestādei ziņo ne vēlāk kā divus mēnešus 
pirms maksas paredzētās piemērošanas. 
Regulatīvajai iestādei vēlākais mēnesi 
pirms paredzētās piemērošanas ir tiesības 
attiecībā uz paredzētajām izmaiņām 
pieprasīt samazinājumu vai 
palielinājumu, tās atlikt uz vēlāku laiku 
vai anulēt. Pieteikuma iesniedzēju un 
infrastruktūras pārvaldītāja pārrunas 
par infrastruktūru maksas apjomu ir 
pieļaujamas vienīgi tad, ja tās notiek 
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regulatīvās iestādes uzraudzībā. 
Regulatīvā iestāde iejaucas, ja pārrunas
varētu būt pretrunā ar šīs nodaļas 
prasībām.”

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
56. pants – 9. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.d Direktīvas 56. panta 9. punkta 3. daļu 
aizstāj ar šādu:
„Ja tiek iesniegta apelācija par 
atteikumu piešķirt infrastruktūras 
jaudu vai par jaudas piedāvājuma 
nosacījumiem, tad regulatīvā iestāde 
vēlākais vienu mēnesi pēc apelācijas 
saņemšanas vai nu apstiprina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja lēmums 
nav jāgroza, vai pieprasa šī lēmuma 
grozīšanu saskaņā ar regulatīvās 
iestādes sniegtajiem norādījumiem.
Infrastruktūras pārvaldītājs to izdara, cik 
ātri vien tas fiziski ir iespējams, taču 
jebkurā gadījumā vēlākais mēnesi pēc 
tam, kad ir saņēmis regulatīvās iestādes 
paziņojumu par prasību.”

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.e punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
56. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.e Direktīvas 56. panta 10. punktu aizstāj 
ar šādu:
„Dalībvalstis nodrošina, ka regulatīvās 
iestādes pieņemtie lēmumi ir pakļauti 
pārskatīšanai tiesā. Apelācijai var būt 
atliekošs spēks attiecībā uz regulatīvās 
iestādes lēmumu tikai tad, ja regulatīvās 
iestādes lēmuma tūlītēja stāšanās spēkā 
var apelācijas iesniedzējam radīt 
neatgriezenisku vai nepārprotami 
pārmērīgu kaitējumu un ja lēmums nav 
saistīts ar šīs direktīvas 56. panta 6. un 
9. punktu. Šis noteikums neskar tās 
tiesas, kas izskata apelāciju, pilnvaras, 
kas tai attiecīgā gadījumā piešķirtas 
konstitucionālajos tiesību aktos.”

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.f punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
57. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.f Direktīvas 57. pantā pievieno šādu 
jaunu 9.a punktu:
„Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka 
viena vai vairāku infrastruktūras 
pārvaldītāju vai par būtiskām funkcijām 
atbildīgo iestāžu pieņemtie lēmumi kavē 
pārrobežu transporta pakalpojumu 
attīstību, viņš tīklam tieši var iesniegt 
prasību sniegt atzinumu par regulējumu. 
Šī prasība būs arī prasība regulatīvajai 
iestādei vai citām valsts vai valstu 
iestādēm pieņemt lēmumu.
Vajadzības gadījumā tīkls infrastruktūras 
pārvaldītājam vai par būtiskām funkcijām 
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atbildīgajām iestādēm un jebkurā 
gadījumā — saistītajām valsts 
regulatīvajām iestādēm prasa sniegt 
attiecīgo informāciju saskaņā ar 57. panta 
4. punktā aprakstīto procedūru. Tad tīkls 
sniedz nesaistošu atzinumu, kura mērķis 
ir sekmēt, nevis kavēt attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanu. Šis viedoklis 
vēlākais mēnesi pēc prasības saņemšanas 
tiks nosūtīts saistītajām valsts 
regulatīvajām iestādēm un pieteikuma 
iesniedzējam. Saistītās valsts regulatīvās 
iestādes ņem vērā tīkla atzinumu pirms 
savu lēmumu pieņemšanas vēlākais 
mēnesi pēc tīkla atzinuma saņemšanas; 
tās pieteikuma iesniedzējam rakstiski 
pamato ikvienu atkāpi no šī atzinuma.”

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.g punkts (jauns)
Direktīva 2012/34/ES
57. pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.g Direktīvas 57. pantā pievieno šādu 
jaunu 9.b punktu:
„Eiropas Komisija vēlākais gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pieņem tiesību 
akta priekšlikumu ar mērķi izveidot 
regulatīvo iestāžu tīklu un tam piešķirt 
juridiskas personas statusu.”

Or. fr

Grozījums Nr. 45
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. Ar 
Direktīvu 2012/34/ES, ko tā groza, 
konsolidētajā versijā tā ir pieejama trīs 
mēnešus pēc publicēšanas.

Or. fr


