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MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0030/10
saskaņā ar Reglamenta 115. pantu
Iesniedzis Brian Simpson, Transporta un tūrisma komitejas vārdā
Komisijai

Temats: Pirmās dzelzceļa paketes direktīvu (2001/12/EK, 2001/13/EK un 2001/14/EK) 
īstenošana

Trīs "pirmās dzelzceļa paketes direktīvas" (2001/12/EK1, 2001/13/EK2 un 2001/14/EK3) tika pieņemtas 
2001. gadā, un to transponēšanas termiņš bija 2003. gada marts. Komisija savā 2006. gada ziņojumā 
atzina, ka dalībvalstis ir oficiāli transponējušas šīs trīs direktīvas, tomēr 2009. gadā tā nosūtīja 
pamatotus atzinumus 21 dalībvalstij attiecībā uz to, ka tajās direktīvas nav īstenotas atbilstīgi. Pirms 
pirmās dzelzceļa paketes pārskatīšanas 2010. gadā TRAN komiteja vēlas paust dziļas bažas 
attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras nav pilnībā ievērojušas šīs direktīvas, un uzdot šādus jautājumus: 

 Vai Komisija var sniegt konkrētu un precīzu informāciju par to, kādā aspektā direktīva nav īstenota 
katrā no dalībvalstīm?

 Vai Komisija var paskaidrot, kādēļ dalībvalstis nav pareizi īstenojušas šīs direktīvas, un vai 
dalībvalstis turpina ierobežot brīvu konkurenci dzelzceļa tirgū? kāds ir Eiropas Komisijas viedoklis 
par to, ka pārstrādāšana atvieglos pirmās dzelzceļa paketes īstenošanu?

 Vai Eiropas Komisija var sniegt statistikas datus par atšķirībām pieejamībā un infrastruktūras 
maksā šajās dalībvalstīs un precīzu informāciju par infrastruktūras pārvaldītāju neatkarības 
trūkumu, kā arī to, kādus pasākumus dalībvalstis nav veikušas šajā sakarībā?

 Kādus pasākumus ir veikusi šī 21 dalībvalsts, lai nodrošinātu pietiekamas pilnvaras un resursus 
regulatīvajām iestādēm?

 Vai Komisija var paskaidrot, kādēļ bija vajadzīgi pieci gadi, lai dalībvalstīm nosūtītu oficiālu 
paziņojumu, un vai tā uzskata, ka pirmās dzelzceļa paketes pilnīga īstenošana ir priekšnoteikums, 
lai uzsāktu turpmāku tirgu atvēršanu? 

 Kādus pasākumus Eiropas Komisija veic pret dalībvalstīm, kas ir ieviesušas savus pasākumus, 
kuri ir pretrunā ar pirmo dzelzceļa paketi? 

 Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz pārrobežu tehnoloģiju savstarpēju izmantojamību? Vai 
Eiropas Komisija var informēt Parlamentu par to, cik liela ES dzelzceļa tīkla daļa atbilst ERTMS 
standartiem?
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