
PA\941287LV.doc PE514.715v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2013/0029(COD)

26.6.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra 
Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā 
uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa 
infrastruktūras pārvaldību
(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Atzinumu sagatavoja: Joachim Zeller



PE514.715v01-00 2/13 PA\941287LV.doc

LV

PA_Legam



PA\941287LV.doc 3/13 PE514.715v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uzlabot dzelzceļa transporta 
kvalitāti un efektivitāti Eiropā, samazinot birokrātisko slogu un atvieglojot piekļuvi tirgum, 
tādējādi veicinot iekšējā dzelzceļa tirgus izveidi. Tomēr iesaistītās personas reģionos, 
piemēram, reģionālās transporta apvienības, plašās apspriedēs vairākkārt pauda kritiku par to, 
ka biežie un būtiskie grozījumi tiesību aktos vai to pārskatīšana neveicina stabilu un uzticamu 
tiesisko satvaru.
Komisijas priekšlikumā stingri nošķirt infrastruktūru un transportu nav ņemta vērā to daudzo
mazo un vidējo dzelzceļa infrastruktūru (piemēram, vietējo dzelzceļu, vēsturisko dzelzceļu, 
šaursliežu dzelzceļu, ostu vai kalnrūpniecības dzelzceļu) īpašā situācija, kuras lielākoties ir 
veidotas kā integrēti uzņēmumi, taču tām nav stratēģiskas nozīmes Eiropas dzelzceļa tirgū. 
Stingrs nošķīrums šādos uzņēmumos, kuros parasti strādā mazāk par 50 darbiniekiem, pats 
par sevi radītu ievērojamas papildu organizatoriskās un darbības izmaksas, jo tas izraisītu 
darbinieku struktūru pārklāšanos. Ņemot vērā, ka reģionālo dzelzceļa infrastruktūru 
ekonomiskā situācija parasti ir sarežģīta, tas varētu apdraudēt minēto dzelzceļa infrastruktūru 
eksistenci.
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē infrastruktūras pārvaldītāja pilnvaru stiprināšanu, kā arī 
koordinācijas komiteju izveidi šāda infrastruktūras pārvaldītāja pienākumu pārraudzībai. Šajā 
saistībā ir jānodrošina sistemātiska vietējo iestāžu iesaistīšana, nevis tikai „vajadzības 
gadījumā“. Šādā stiprināšanā ir arī jānodrošina kompetentas kontaktpersonas norīkošana 
infrastruktūras pārvaldītāja attiecībām ar vietējām un reģionālajām iestādēm. 
Turklāt atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu infrastruktūras pārvaldītāja 
sadarbībai Eiropas tīklā, lai īstenotu Viseiropas transporta tīklu, kas ir būtiski svarīgi ar 
pārrobežu transporta darbībām saistīto problēmu risināšanai.
Atzinuma sagatavotājs arī atbalsta regulatīvo iestāžu pastiprinātās pilnvaras. Tomēr vietējām 
un reģionālajām iestādēm ir jānodrošina samērīgs termiņš pieprasījuma iesniegšanai par 
pakalpojuma ekonomiskā līdzsvara trūkuma novērtējuma pārbaudi.
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus 
izmantot tikai tā uzņēmējdarbībai. Ja dividenžu maksājumi joprojām ir iespējami, ir jānosaka 
to apmērs. Dividenžu maksājumi, kas ir līdzvērtīgi peļņas pārvešanai, nav pieļaujami. Nav 
samērīgi, ka aizdomas par noteikumu pārkāpumiem jau izraisa sankcijas un ierobežo piekļuvi 
tirgum. Tūlītēja izslēgšana uz aizdomu pamata preventīvi soda uzņēmumu un tādējādi kaitē 
konkurencei. Arī vadošā personāla maiņas aizliegums starp infrastruktūras pārvaldītājiem un 
transporta uzņēmumiem saistītajos uzņēmumos nesamērīgi ierobežo uzņēmumus un to 
darbiniekus. Turklāt tas ir arī nepraktiski, jo izraisītu būtisku zinātības un gadiem ilgas 
profesionālās pieredzes zaudējumu.
Reģioni bieži ziņo par biļešu sistēmas koordinācijas problēmām starp dzelzceļa uzņēmumiem 
un attiecīgajām vietējām iestādēm, jo īpaši izveidoto dzelzceļa uzņēmumu apkalpotajās
dzelzceļa stacijās. Saskaņota biļešu sistēma uz konkurenci vērstā tirgū veicina tirgus 
atvērtību. Pienākums līdzdarboties valsts informācijas sistēmā var veicināt sabiedriskā 
transporta pievilcību. Vietējām un reģionālajām iestādēm jābūt iesaistītām šajā sistēmā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju
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ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mazos vertikāli integrētos uzņēmumus 
atbrīvo no nošķiršanas pienākuma, ja tie 
atbilst šādiem kritērijiem:
– uzņēmums ir bijis integrēts jau 
2013. gada 1. janvārī,
– uzņēmuma uzturētais dzelzceļa tīkls 
kopumā nepārsniedz 350 km un
– uzņēmumam ir darbinieki, kuri 
vienlaikus veic gan infrastruktūras 
pārvaldības, gan transporta pakalpojumu 
darbus.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 100 dzelzceļa uzņēmumu, kuri atbilst iepriekš minētajiem 
kritērijiem. Tiem nav stratēģiskas nozīmes Eiropas dzelzceļa tirgus darbībā. Stingrs 
nošķīrums šajos uzņēmumos neietekmētu pieprasījumu pēc ceļiem, taču paaugstinātu 
uzņēmumu darbības izmaksas līdz apdraudējumam to ekonomiskajai dzīvotspējai, tādējādi 
būtiski kaitējot reģiona dzelzceļa satiksmei.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uz vertikāli integrētiem uzņēmumiem, 
kuri veic īpašus ieguldījumu projektus 
saskaņā ar šīs direktīvas 32. panta 
3. punktu un kuriem šie pakalpojumi ļauj 
tieši konkurēt ar citiem pārvadātājiem, 
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neattiecina 7. panta un 7.a–7.c. panta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

„Īpašus ieguldījumu projektus”, kuri kļūst rentabli tikai ilgtermiņā, atbrīvo no 7. panta un 
7.a–7.c. panta piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus 
nevar izmantot, lai finansētu citas vertikāli 
integrēta uzņēmuma juridiskās vienības, 
bet tikai nolūkā finansēt infrastruktūras 
pārvaldītāja uzņēmējdarbību, un vertikāli 
integrēta uzņēmuma galīgajam īpašniekam 
maksāt dividendes. Infrastruktūras 
pārvaldītājs nevar piešķirt aizdevumus 
citām vertikāli integrētā uzņēmuma 
juridiskām vienībām, un neviena cita 
vertikāli integrētā uzņēmuma juridiskā 
vienība nevar piešķirt aizdevumus 
infrastruktūras pārvaldītājam. Visi 
pakalpojumi, ko infrastruktūras 
pārvaldītājam piedāvā citas juridiskas 
personas, balstās uz līgumiem un par tiem 
maksā tirgus cenās. Infrastruktūras 
pārvaldītāja parāds ir skaidri nodalīts no 
vertikāli integrēta uzņēmuma citu juridisko 
vienību parāda, un šos parādus apkalpo 
atsevišķi. Infrastruktūras pārvaldītāja un 
vertikāli integrēta uzņēmuma citu juridisko 
vienību uzskaite tiek vesta tādā veidā, lai 
nodrošinātu šo noteikumu izpildi, un 
infrastruktūras pārvaldītājam un citām 
vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskajām 
vienībām tiek pieļautas atsevišķas finanšu 
plūsmas.

3. Infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus 
nevar izmantot, lai finansētu citas vertikāli 
integrēta uzņēmuma juridiskās vienības, 
bet tikai nolūkā finansēt infrastruktūras 
pārvaldītāja uzņēmējdarbību, un vertikāli 
integrēta uzņēmuma galīgajam īpašniekam 
maksāt samērīgas dividendes. Peļņas un 
ienākumu pārvešana kopumā nav 
pieļaujama. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nevar piešķirt aizdevumus citām vertikāli 
integrētā uzņēmuma juridiskām vienībām, 
un neviena cita vertikāli integrētā 
uzņēmuma juridiskā vienība nevar piešķirt 
aizdevumus infrastruktūras pārvaldītājam. 
Visi pakalpojumi, ko infrastruktūras 
pārvaldītājam piedāvā citas juridiskas 
personas, pamatojas uz līgumiem, un par 
tiem maksā tirgus cenās. Infrastruktūras 
pārvaldītāja parāds ir skaidri nodalīts no 
vertikāli integrēta uzņēmuma citu juridisko 
vienību parāda, un šos parādus apkalpo 
atsevišķi. Infrastruktūras pārvaldītāja un 
vertikāli integrēta uzņēmuma citu juridisko 
vienību uzskaite tiek vesta tādā veidā, lai 
nodrošinātu šo noteikumu izpildi, un 
infrastruktūras pārvaldītājam un citām 
vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskajām 
vienībām tiek pieļautas atsevišķas finanšu 
plūsmas.
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Or. de

Pamatojums

Peļņas pārvešanas aizliegums ir jānosaka vēl skaidrāk. Ja dividenžu maksājumi joprojām ir 
iespējami, ir jānosaka to apmērs. Dividenžu maksājumi, kas ir līdzvērtīgi ienākumu 
pārvešanai, nav pieļaujami.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājam ir jābūt 
uzraudzības padomei, kura sastāv no 
vertikāli integrēta uzņēmuma galīgo 
īpašnieku pārstāvjiem.

3. Infrastruktūras pārvaldītājam ir jābūt 
uzraudzības padomei, kura sastāv no 
vertikāli integrēta uzņēmuma galīgo 
īpašnieku pārstāvjiem un attiecīgo vietējo 
un reģionālo iestāžu pārstāvjiem, ja tie 
jau nav pārstāvēti.

Or. de

Pamatojums

Vietējās un reģionālās iestādes ir nozīmīgi dzelzceļa sistēmas dalībnieki. Šā iemesla dēļ tās 
iesaista infrastruktūras pārvaldītāja, kurš ir dabiskā monopola situācijā, lēmumu 
pieņemšanas un uzraudzības padomēs. Vietējās iestādes ir saikne starp uzņēmējiem un gala 
lietotājiem, kuru vajadzības tās pārzina.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Infrastruktūras pārvaldītājam ir pašam 
savs personāls, un tas atrodas atsevišķās 
telpās no citām vertikāli integrētā 
uzņēmuma juridiskajām vienībām. Piekļuvi 

5. Infrastruktūras pārvaldītājam ir pašam 
savs personāls, un tas atrodas atsevišķās 
telpās no citām vertikāli integrētā 
uzņēmuma juridiskajām vienībām. Piekļuvi 
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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.

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. Attiecīgajiem 
darbiniekiem saskaņā ar komerctiesību 
praksi ir pienākums neizpaust 
uzņēmējdarbības noslēpumus, kas saistīti 
ar viņu iepriekšējiem pienākumiem.

Or. de

Pamatojums

Darbinieku iekšējās mobilitātes aizliegums uzņēmuma ietvaros šādā mērogā ir nesamērīgs un 
ir apšaubāms konstitucionālo tiesību aktu izpratnē. Lai novērstu nevēlamu sensitīvas 
informācijas noplūdi starp meitasuzņēmumiem, pietiek ar nogaidīšanas laiku un citiem 
šķēršļiem informācijas noplūdei. Pretējā gadījumā tas izraisītu ievērojamu zinātības un 
profesionālās pieredzes zudumu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai ir tiesības samērīgos termiņos 
pieprasīt dalībvalstij visu vajadzīgo 
informāciju, ja tiek dibināts vertikāli 
integrēts uzņēmums. Komisija apspriežas 
ar attiecīgo regulatīvo iestādi vai iestādēm 
un vajadzības gadījumā — ar regulatīvo 
iestāžu tīklu, kas minēts 57. pantā.

2. Komisijai ir tiesības samērīgos termiņos 
pieprasīt dalībvalstij visu vajadzīgo 
informāciju, ja tiek dibināts vertikāli 
integrēts uzņēmums. Komisija apspriežas 
ar attiecīgo regulatīvo iestādi vai iestādēm, 
atbildīgajām iestādēm un ar regulatīvo 
iestāžu tīklu, kas minēts 57. pantā.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu un faktiskos dzelzceļa sistēmas uzdevumus, ir 
nepieciešama iesaiste vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
minētās piekļuves tiesības dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, kurā 
ietilpst attiecīgais infrastruktūras 
pārvaldītājs, ja Komisija informē 
dalībvalstis, ka nav saņemts pieprasījums 
saskaņā ar 1. punktu vai Komisija pašlaik 
veic pieprasījuma pārbaudi, vai ja tā 
pieņem lēmumu saskaņā ar 62. panta 
2. punktā minēto procedūru, ka:

svītrots

a) nav saņemtas piemērotas atbildes uz 
Komisijas informācijas pieprasījumu 
saskaņā ar 2. punktu vai
b) attiecīgais infrastruktūras pārvaldītājs 
neizpilda prasības, kas noteiktas 7.a un 
7.b pantā, vai
c) prasību, kas noteiktas 7.a un 7.b pantā, 
izpilde nav pietiekama, lai nodrošinātu 
vienādus noteikumus visiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem un novērstu 
konkurences traucējumus dalībvalstī, 
kurā attiecīgais infrastruktūras 
pārvaldītājs ir reģistrēts.

Or. de

Pamatojums

Ja par neatkarības pārbaudi nav iesniegts neviens pieprasījums vai Komisija par 
pieprasījumu vēl nav pieņēmusi lēmumu, saskaņā ar parasto judikatūru nekādas sankcijas vēl 
nepiemēro. Sankcijas tikai uz aizdomu pamata par noteikumu pārkāpumu ir nesamērīgas. 
Informācijas trūkuma gadījumā pietiek ar parastajiem līgumpārkāpumu procedūras 
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instrumentiem. Tūlītēja izslēgšana uz aizdomu pamata preventīvi sodītu uzņēmumu, tādējādi 
kaitējot konkurencei.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

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

Or. de

Pamatojums

Reģionālās un vietējās iestādes ir būtiski transporta politikas dalībnieki, tāpēc tās ir 
jāiesaista sistemātiski, nevis tikai attiecīgā gadījumā. Šā iemesla dēļ tām ir jābūt 
koordinācijas komitejā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2012/34/ES
7.d pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Infrastruktūras pārvaldītājs no saviem 
biedriem izvēlas pārstāvi, kurš ir atbildīgs 
par attiecībām ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm. Šim pārstāvim 
jāvar infrastruktūras pārvaldītāja vārdā
atbildēt uz visiem vietējo vai reģionālo 
iestāžu jautājumiem piecu dienu laikā.

Or. de

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja pilnvaru stiprināšana jāveic atbildīgāk, iesaistoties 
starptautiskajā, kā arī vietējā līmenī, izmantojot infrastruktūras pārvaldītāju tīklu. 
Kontaktpersonai kā sava veida centrālajam pārstāvim jāvar ātri atbildēt uz vietējo vai 
reģionālo iestāžu jautājumiem.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāji piedalās un 
sadarbojas tīklā nolūkā izstrādāt Savienības 
dzelzceļu infrastruktūru, jo īpaši, lai 
nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas 
transporta tīkla izveidi, ietverot pamattīkla 
koridorus, dzelzceļa kravu pārvadājumu 
koridorus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 
ieviešanas plānu, kas noteikts 
Lēmumā 2012/88/ES.

1. Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
regulas īstenošanas nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāji piedalās un 
sadarbojas tīklā nolūkā izstrādāt Savienības 
dzelzceļu infrastruktūru, jo īpaši, lai 
nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas 
transporta tīkla izveidi, ietverot pamattīkla 
koridorus, dzelzceļa kravu pārvadājumu 
koridorus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 
ieviešanas plānu, kas noteikts 
Lēmumā 2012/88/ES, kā arī nodrošina 
efektīvu reģionālo pārrobežu sadarbību
dzelzceļa satiksmē.

Or. de
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Pamatojums

Eiropas infrastruktūras pārvaldītāju tīkls ļauj risināt pārrobežu transporta pakalpojumu 
problēmas attiecīgajā līmenī. Šajā jomā ir jāiesaista vietējās iestādes.

Grozījums Nr. 11

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

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 un savā 
lēmumā vadās pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. To nosaka pēc tam, kad divu
mēnešu laikā pēc informācijas par 
paredzēto pasažieru pārvadājumu, kā 
paredzēts 38. panta 4. punktā, saņemts 
pieprasījums no:

Or. de

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 

1. Neskarot Regulu (EK) Nr. 1371/2007 un 
Direktīvu 2010/40/ES, dalībvalstis prasa, 
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. Veidojot 
šādu sistēmu, dalībvalstis nodrošina, ka tā 
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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.

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.
Vietējo un reģionālo iestāžu pārstāvji ir 
šādas juridiskās vienības vai asociācijas 
daļa un pilnīgi piedalās tās lēmumu 
pieņemšanā.

Or. de

Pamatojums

Reģioni bieži ziņo par biļešu sistēmas koordinācijas problēmām izveidoto dzelzceļa 
uzņēmumu apkalpotajās dzelzceļa stacijās. Reģionu mērķis ir saskaņot biļešu sistēmu uz 
konkurenci vērstā tirgū. Pienākums līdzdarboties valsts informācijas sistēmā var veicināt 
sabiedriskā transporta pievilcību. Šajā saistībā vietējām un reģionālajām iestādēm jābūt 
iesaistītām šādas sistēmas pārvaldības struktūrās.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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 

4. Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes ne mazāk kā 
12 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 
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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.

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. de


