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7.12.2016 A8-0373/5 

Grozījums Nr.  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

7. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(7) Kompetentajām iestādēm būtu 

jānosaka sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistību specifikācijas 

sabiedriskā pasažieru transporta jomā. 

Šādām specifikācijām būtu jāatbilst 

politikas mērķiem, kas norādīti dalībvalstu 

sabiedriskā transporta politikas 

dokumentos. 

(7) Kompetentajām iestādēm būtu 

jānosaka sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistību specifikācijas 

sabiedriskā pasažieru transporta jomā. 

Šādām specifikācijām būtu jāatbilst 

politikas mērķiem, kas norādīti dalībvalstu 

sabiedriskā transporta politikas 

dokumentos, un tām jābūt apstiprinātam 

attiecīgajos transporta plānos, ko 

pieņēmušas kompetentās iestādes, kas 

atbild par apgabalu, kur nepieciešami 

transporta pakalpojumi. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstis ir atbildīgas par savas transporta politikas pamatnostādnēm, savukārt par 

nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšanu saskaņā ar to 

attiecīgajiem transporta plāniem atbild kompetentās iestādes, kurām ir tiesības piešķirt 

sabiedrisko pakalpojumu līgumus par dzelzceļa pakalpojumiem. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Grozījums Nr.  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

13. apsvērums 
 

Padomes nostāja Grozījums 

(13) Lai procedūrās pakalpojumu valsts 

līgumu piešķiršanai par sabiedriskā 

pasažieru transporta pakalpojumiem 

pienācīgi iestrādātu sociālo tiesību un 

darba tiesību jomas prasības, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumu 

valsts līgumu īstenošanā būtu jāievēro 

saistības sociālo tiesību un darba tiesību 

jomā, kas piemērojamas dalībvalstī, kurā 

pakalpojumu valsts līgums ir piešķirts, un 

kas izriet no normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem gan valsts, gan Savienības 

līmenī, kā arī no piemērojamiem 

koplīgumiem, ar noteikumu, ka šādi valsts 

noteikumi un to piemērošana ir saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem. 

(13) Lai procedūrās pakalpojumu valsts 

līgumu piešķiršanai par sabiedriskā 

pasažieru transporta pakalpojumiem 

pienācīgi iestrādātu sociālo tiesību un 

darba tiesību jomas prasības, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumu 

valsts līgumu īstenošanā būtu jāievēro 

saistības sociālo tiesību un darba tiesību 

jomā, kas piemērojamas dalībvalstī, kurā 

pakalpojumu valsts līgums ir piešķirts, un 

kas izriet no normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem gan valsts, gan Savienības 

līmenī, kā arī no piemērojamiem 

koplīgumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Tekstā jau ir pieminēta nepieciešamība ievērot gan Savienības tiesību aktus, gan arī visus 

attiecīgos piemērojamos valstu tiesību aktus, noteikumus, lēmumus un koplīgumus — nav 

nekādas nepieciešamības paredzēt vēl papildu nosacījumus, kas visās dalībvalstīs jau pašlaik 

tiek ievēroti. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Grozījums Nr.  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

14. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(14) Ja dalībvalstis pieprasa, lai 

personāls, ko pieņēmis iepriekšējais 

pakalpojumu sniedzējs, tiek pārcelts uz 

jauno izraudzīto sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju, šādam personālam būtu jāpiešķir 

tiesības, kas tam pienāktos, ja būtu notikusi 

īpašnieka maiņa Padomes Direktīvas 

2001/23/EK4 nozīmē. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt rīcības brīvībai pieņemt 

šādus noteikumus. 

(14) Ja dalībvalstis pieprasa, lai 

personāls, ko pieņēmis iepriekšējais 

pakalpojumu sniedzējs, tiek pārcelts uz 

jauno izraudzīto sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju, šādam personālam būtu jāpiešķir 

tādas pašas tiesības, kas tam pienāktos, ja 

būtu notikusi īpašnieka maiņa Padomes 

Direktīvas 2001/23/EK4 nozīmē. 

Dalībvalstīm nedrīkstētu liegt aizsargāt 

tādu darbinieku tiesību nodošanas 

nosacījumus, uz ko neattiecas Direktīva 

2001/23/EK, un tādējādi vajadzības 

gadījumā ņemt vērā sociālos standartus, 

kas noteikti attiecīgās valsts normatīvajos 

vai administratīvajos aktos, kā arī 

koplīgumos vai līgumos, kas noslēgti starp 

sociālajiem partneriem. 

__________________ __________________ 

4 Padomes Direktīva 2001/23/EK 

(2001. gada 12. marts) par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 

uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 

uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 

gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.). 

4 Padomes Direktīva 2001/23/EK 

(2001. gada 12. marts) par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 

uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 

uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 

gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.). 
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Or. en 

Pamatojums 

Attiecīgais apsvērums Regulā (EK) Nr. 1370/2007 ir precīzāks un aizsargā dalībvalstu 

prerogatīvas attiecībā uz sociālajiem standartiem un darba tiesībām. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Grozījums Nr.  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

– 

 

 Ieteikums noraidīt 

 Eiropas Parlaments noraida Padomes 

nostāju pirmajā lasījumā. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Grozījums Nr.  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

1. pants – 4. punkts – c apakšpunktsRegula (EK) Nr. 1370/2007 

4. pants – 6. punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

6. Ja kompetentās iestādes saskaņā 

ar attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 

konkrētiem kvalitātes un sociālajiem 

standartiem, vai nosaka sociālos un 

kvalitātes kritērijus, minētos standartus 

un kritērijus iekļauj konkursa 

dokumentācijā un pakalpojumu valsts 

līgumos. Vienlaikus ņemot vērā Direktīvu 
2001/23/EK, šādā konkursa 

dokumentācijā un pakalpojumu valsts 

līgumos attiecīgā gadījumā iekļauj arī 

informāciju par tiesībām un saistībām, 

kas attiecas uz tāda personāla pārcelšanu, 

ko pieņēmis iepriekšējais pakalpojumu 

sniedzējs. 

6. Neskarot valsts un Savienības 

tiesību aktus, tostarp reprezentatīvus 

koplīgumus starp sociālajiem partneriem, 

kompetentās iestādes prasa, lai izraudzītais 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

personālam nodrošinātu darba apstākļus, 

kuru pamatā ir saistoši valsts, reģionāla 

vai vietēja līmeņa sociālie standarti, 

un/vai obligāti veiktu personāla 

pārcelšanu pakalpojumu sniedzēja 

maiņas gadījumā. Notiekot šādai 

pārcelšanai, personālam, ko pakalpojumu 

sniegšanai pieņēmis iepriekšējais 

pakalpojumu sniedzējs, ir tādas pašas 

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, konkursa 

dokumentos un sabiedrisko pakalpojumu 

līgumos ir iekļauts attiecīgā personāla 

saraksts un pārredzami norādīta sīki 

izklāstīta informācija par personāla 

līgumtiesībām un par nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem uzskata, ka darbinieki 

ir saistīti ar pakalpojumiem. 
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Or. en 

Pamatojums 

Atjauno Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto tekstu (P7 TA (2014) 0148). 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Grozījums Nr.  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikums otrajam lasījumam A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Padomes nostāja 

1. pants – 9. punkts – b apakšpunktsRegula (EK) Nr. 1370/2007 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

2.a Pakalpojumu valsts līgumi par 

sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumiem pa dzelzceļu, kurus no 

…[šīs grozošās regulas st 11198 spēkā 

stāšanās diena] līdz 2019. gada 

2. decembrim tieši piešķir saskaņā ar 

procedūru, kas nav taisnīga konkursa 

procedūra, var palikt spēkā līdz sava 

termiņa beigām. Atkāpjoties no 4. panta 

3. punkta, šādu līgumu termiņš 

nepārsniedz 10 gadus, izņemot gadījumus, 

kad piemēro 4. panta 4. punktu. 

2.a Pakalpojumu valsts līgumi par 

sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumiem pa dzelzceļu, kurus no 

…[šīs grozošās regulas st 11198 spēkā 

stāšanās diena] līdz 2019. gada 

2. decembrim tieši piešķir saskaņā ar 

procedūru, kas nav taisnīga konkursa 

procedūra, var palikt spēkā līdz sava 

termiņa beigām. 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā mērķi nodrošināt virzību uz videi draudzīgu transportu, 4. panta 3. un 4. punktā 

paredzētie noteikumi ir jāsaglabā, jo tie attiecas uz multimodāliem līgumiem, kuros dzelzceļa 

un citu veidu pārvadājumi pa sliedēm veido vairāk nekā 50 % no attiecīgo pakalpojumu 

vērtības. 

 

 


