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22.4.2021 A9-0045/1

Grozījums Nr. 1
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
37. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(37) Tomēr dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam nevajadzētu būt 
pienākumam maksāt kompensāciju, ja tas 
var pierādīt, ka kavējumu izraisīja tādi 
ārkārtas apstākļi kā ekstrēmi laikapstākļi 
vai lielas dabas katastrofas, kas 
apdraudēja drošu pārvadājuma veikšanu. 
Jebkuram šādam gadījumam vajadzētu 
būt ekstremālas dabas katastrofas 
iezīmēm, kas to atšķir no parastajiem, 
gadalaikam raksturīgajiem 
laikapstākļiem, tādiem kā rudens vētras 
vai regulāra pilsētu applūšana, ko izraisa 
plūdmaiņas vai sniega kušana. Turklāt 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam 
nevajadzētu būt pienākumam maksāt 
kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka 
kavējumu izraisīja nopietna sabiedrības 
veselības krīze, piemēram, pandēmija. 
Turklāt, ja kavēšanos ir izraisījis 
pasažieris vai konkrētas trešo personu 
darbības, dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam nevajadzētu būt 
pienākumam sniegt kompensāciju par 
kavēšanos. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem būtu jāpierāda, ka tie 
nevarēja nedz prognozēt šādus notikumus, 
nedz no tiem izvairīties, nedz arī novērst 
kavējumu, pat ja būtu veikti visi 
iespējamie pasākumi, tostarp to ritošā 
sastāva pienācīga profilaktiska apkope. 

svītrots
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Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma 
darbinieku streikiem un citu tādu 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu rīcībai 
vai bezdarbībai, kuri izmanto to pašu 
infrastruktūru, ka arī infrastruktūras 
pārvaldītāju vai staciju apsaimniekotāju 
rīcībai vai bezdarbībai nebūtu jāietekmē 
atbildība par kavējumiem. Apstākļi, kuros 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem nav 
pienākuma izmaksāt kompensāciju, būtu 
objektīvi jāpamato. Ja dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem ir pieejams 
infrastruktūras pārvaldītāja, publiskas 
iestādes vai citas no dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem neatkarīgas 
struktūras paziņojums vai dokuments, 
kurā ir norādīti apstākļi, uz kuriem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums 
pamatojas, lai tiktu atbrīvots no 
pienākuma izmaksāt kompensāciju, tiem 
šādi paziņojumi vai dokumenti būtu 
jādara zināmi pasažieriem un – attiecīgā 
gadījumā – attiecīgajām iestādēm.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/2

Grozījums Nr. 2
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
sadarbībā ar staciju apsaimniekotājiem 
un infrastruktūras pārvaldītājiem kustības 
grafikos norāda informāciju par 
pieejamiem dzelzceļa savienojumiem un 
stacijām.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/3

Grozījums Nr. 3
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pirmā punkta piemērošanas nolūkā terminā 
"viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums" 
ietilpst arī visi dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kuri vai nu pilnībā pieder 
vienam un tam pašam īpašniekam, vai kuri 
ir meitasuzņēmumi, kas pilnībā pieder 
vienam no iesaistītajiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem.

Pirmā punkta piemērošanas nolūkā terminā 
"viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums" 
ietilpst arī visi dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kuru akcijas vismaz 50 % 
apmērā pieder vienam un tam pašam 
īpašniekam vai kuri ir meitasuzņēmumi, 
kas pieder vienam no iesaistītajiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/4

Grozījums Nr. 4
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
18. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ja pieejamie maršruta maiņas risinājumi 
pasažierim netiek paziņoti 100 minūšu 
laikā pēc plānotā tā reisa atiešanas laika, 
kurš ir aizkavējies vai atcelts, vai pēc 
plānotā nokavētās pārsēšanās laika, 
pasažierim ir tiesības slēgt šādu līgumu ar 
citiem sabiedriskā transporta pārvadājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pa dzelzceļu vai 
ar autobusu. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums pasažierim atlīdzina 
nepieciešamās, atbilstošās un saprātīgās 
viņam radušās izmaksas.

Ja pieejamie maršruta maiņas risinājumi 
pasažierim netiek paziņoti 60 minūšu laikā 
pēc plānotā tā reisa atiešanas laika, kurš ir 
aizkavējies vai atcelts, vai pēc plānotā 
nokavētās pārsēšanās laika, pasažierim ir 
tiesības slēgt šādu līgumu ar citiem 
sabiedriskā transporta pārvadājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pa dzelzceļu vai 
ar autobusu. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums pasažierim atlīdzina 
nepieciešamās, atbilstošās un saprātīgās 
viņam radušās izmaksas.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/5

Grozījums Nr. 5
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(a) 25 % no biļetes cenas, ja kavējums 
ir 60 līdz 119 minūtes;

(a) 50 % no biļetes cenas, ja kavējums 
ir 60 līdz 90 minūtes;

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/6

Grozījums Nr. 6
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(b) 50 % no biļetes cenas, ja kavējums 
ir 120 minūtes vai ilgāks.

(b) 75 % no biļetes cenas, ja kavējums 
ir 91 minūte vai ilgāks.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/7

Grozījums Nr. 7
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
19. pants – 10. punkts

Padomes nostāja Grozījums

10. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam nav pienākuma izmaksāt 
kompensāciju, ja tas var pierādīt, ka 
kavēšanos, nokavēto pārsēšanos vai 
atcelšanu tiešā veidā izraisījuši vai ka tā ir 
bijusi neraujami saistīta ar:

svītrots

(a) ārkārtas apstākļiem, kuri nav 
saistīti ar dzelzceļa darbību, piemēram, 
ekstrēmi laikapstākļi, lielas dabas 
katastrofas vai nopietnas sabiedrības 
veselības krīzes, no kuriem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, neskatoties uz 
rīcību, ko tas atbilstoši apstākļiem 
konkrētajā gadījumā veicis, nespēja 
izvairīties, un kuru sekas tas nebija 
spējīgs novērst;
(b) pasažiera vainas dēļ; vai
(c) trešās personas rīcību, no kuras 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, 
neskatoties uz rīcību, ko tas atbilstoši 
apstākļiem konkrētajā gadījumā veicis, 
nespēja izvairīties un kuras sekas tas 
nebija spējīgs novērst, piemēram, 
personas uz sliežu ceļa, kabeļu zādzība, 
ārkārtas situācijas vilcienā, 
tiesībaizsardzības darbības, sabotāža vai 
terorisms.
Pirmās daļas c) apakšpunkta minētais 
izņēmums neattiecas uz dzelzceļa 
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pārvadājumu uzņēmuma darbinieku 
streikiem, citu tādu uzņēmumu darbībām 
vai bezdarbību, kas izmanto to pašu 
dzelzceļa infrastruktūru, un 
infrastruktūras pārvaldītāju un staciju 
apsaimniekotāju darbībām vai 
bezdarbību.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/8

Grozījums Nr. 8
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

(a) palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka 
par personas vajadzību saņemt šādu 
palīdzību dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam, stacijas apsaimniekotājam, 
biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, 
no kura biļete nopirkta, vai attiecīgā 
gadījumā f) apakšpunktā minētajam 
vienotajam kontaktpunktam ir paziņots 
vismaz 24 stundas iepriekš, pirms palīdzība 
ir vajadzīga. Uz vienu braucienu pietiek ar 
vienu paziņojumu. Šādus paziņojumus 
pārsūta visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem un stacijas 
apsaimniekotājiem, kas ir iesaistīti 
braucienā.

(a) palīdzību stacijās nodrošina laikā, 
kad tiek sniegti dzelzceļa pakalpojumi, ar 
nosacījumu, ka par personas vajadzību 
saņemt šādu palīdzību dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam, stacijas 
apsaimniekotājam, biļešu pārdevējam vai 
ceļojumu rīkotājam, no kura biļete 
nopirkta, vai attiecīgā gadījumā f) 
apakšpunktā minētajam vienotajam 
kontaktpunktam ir paziņots vismaz 12 
stundas iepriekš, pirms palīdzība ir 
vajadzīga. Stacijās, kurās plūsma 
pārsniedz 10 000 pasažierus dienā, 
iepriekšējs paziņojums nav vajadzīgs, 
tomēr persona, kam ir vajadzīga palīdzība, 
ierodas attiecīgajā stacijā vismaz 30 
minūtes pirms vilciena atiešanas. Stacijās, 
kurās plūsma ir no 2000 līdz 10 000 
pasažieru dienā, šāda iepriekšēja 
paziņojuma termiņu samazina līdz ne 
vairāk kā trim stundām. Šādus 
paziņojumus nosūta visiem pārējiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un 
staciju apsaimniekotājiem, kas ir iesaistīti 
attiecīgās personas braucienā;

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/9

Grozījums Nr. 9
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts - 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga 
vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu 
paziņojumu, ar noteikumu, ka ir sniegta 
attiecīga informācija par turpmāko 
braucienu laiku, un jebkurā gadījumā 
vismaz 24 stundas iepriekš, pirms 
palīdzība pirmo reizi ir vajadzīga. 
Pasažieris vai viņa pārstāvis pieliek visas 
saprātīgās pūles, lai par šādu turpmāko 
braucienu atcelšanu informētu vismaz 12 
stundas iepriekš.

Ja biļete vai sezonas biļete ir derīga 
vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu 
paziņojumu, ar nosacījumu, ka ir sniegta 
attiecīga informācija par turpmāko 
braucienu laiku. Pasažieris vai viņa 
pārstāvis pieliek visas saprātīgās pūles, lai 
par šādu turpmāko braucienu atcelšanu 
informētu vismaz 12 stundas iepriekš.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/10

Grozījums Nr. 10
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija)
(2017/0237(COD))

Padomes nostāja
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts - 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis var atļaut, ka pirmajā, otrajā 
un trešajā apakšpunktā minēto 24 stundu 
laikposmu paziņojumu veikšanai 
pagarina līdz 36 stundām, bet ne pēc 
2026. gada 30. jūnija. Šādos gadījumos 
dalībvalstis par minēto atļauju paziņo 
Komisijai un sniedz informāciju par 
pieņemtajiem vai plānotajiem 
pasākumiem šā laikposma 
samazināšanai;

svītrots

Or. en


