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Grozījums Nr. 7
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai 
palielinātu to īpatsvaru salīdzinājumā ar 
autotransportu un aviāciju. Pasažieru 
pārvadājumu daļa pa dzelzceļu Eiropas 
Savienībā diezgan stabili ir palikusi 6 % 
apjomā. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu attīstība ir atpalikusi no 
augošajām prasībām pieejamības un 
kvalitātes ziņā.

(1) Pēdējā desmitgadē pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugums pa 
dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai 
palielinātu to īpatsvaru salīdzinājumā ar 
autotransportu un aviāciju. Pasažieru 
pārvadājumu daļa pa dzelzceļu Eiropas 
Savienībā diezgan stabili ir palikusi 6 %
apjomā. Salīdzinājumā ar citiem 
transporta veidiem dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu attīstība ir 
atpalikusi no augošajām prasībām 
pieejamības, cenas un kvalitātes ziņā.

Or. cs

Grozījums Nr. 8
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai atvieglotu piedāvājumu 
sagatavošanu un tādējādi uzlabotu 
konkurenci, kompetentajām iestādēm 
jānodrošina, ka visi sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji, kuri ir ieinteresēti 
iesniegt šādu priekšlikumu, saņem 
konkrētu informāciju par transporta 
pakalpojumiem un infrastruktūru, uz ko 
attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums.

(8) Lai atvieglotu piedāvājumu 
sagatavošanu un tādējādi uzlabotu 
konkurenci, kompetentajām iestādēm 
jānodrošina, ka visi sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji, kuri ir ieinteresēti 
iesniegt šādu priekšlikumu, saņem 
konkrētu informāciju par transporta 
pakalpojumiem un infrastruktūru, uz ko 
attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums, 
lai tiem attiecībās ar līgumu aģentūru 
būtu tādi paši nosacījumi kā citiem 
konkurentiem.

Or. cs



PE519.487v01-00 4/14 AM\1002871LV.doc

LV

Grozījums Nr. 9
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Svarīgs līdzeklis konkurences 
aizsardzībai pret izkropļojumiem ir
savstarpīguma princips; šis princips būtu 
jāattiecina uz trešo valstu uzņēmumiem, 
kuri vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas 
procedūrās Savienībā.

Or. de

Pamatojums

Trešām valstīm nevajadzētu dot iespēju piedalīties konkursos par līgumu piešķiršanu ES 
valstīs, kamēr tās pašas nav atvērušas savus tirgus ES dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 10
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja tirgus to nenodrošina ar 
piemērotiem ekonomiskiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, tad 
kompetentajām iestādēm jāatvieglo 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piekļuve dzelzceļa ritošajam sastāvam, ko 
veic, izmantojot atbilstīgus un efektīvus 
pasākumus.

(12) Ja tirgus to nenodrošina ar 
piemērotiem ekonomiskiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, tad 
kompetentajām iestādēm būtu jāatvieglo 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
piekļuve dzelzceļa ritošajam sastāvam.
Tām tomēr būtu jāpārliecinās, ka šajā 
procesā kāds pakalpojumu sniedzējs 
nenonāk neizdevīgā situācijā 
salīdzinājumā ar citiem.

Or. cs
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Grozījums Nr. 11
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sagatavošanai obligātajiem piedāvājumu 
konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem ir vajadzīgs papildu laiks, lai 
nodrošinātu to uzņēmumu, kuriem iepriekš 
šādi līgumi tika tieši piešķirti, efektīvu un 
ilgtspējīgu iekšējo pārstrukturēšanu. Tāpēc 
ir vajadzīgi pārejas pasākumi attiecībā uz 
tieši piešķirtajiem līgumiem no dienas, kad 
šī regula stājas spēkā, līdz 2019. gada 
3. decembrim.

(15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
gatavojoties piedāvājumu konkursiem par 
sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, ir 
vajadzīgs papildu laiks, lai nodrošinātu to 
uzņēmumu, kuriem iepriekš šādi līgumi 
tika tieši piešķirti, efektīvu un ilgtspējīgu 
iekšējo pārstrukturēšanu. Tāpēc ir vajadzīgi 
pārejas pasākumi attiecībā uz tieši 
piešķirtajiem līgumiem no dienas, kad šī 
regula stājas spēkā, līdz 2019. gada 
3. decembrim.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Regulas (EK) Nr. 994/98 
("pilnvarojuma regula") grozījumu 
kontekstā Komisija ierosināja arī 
Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (COM(2012) 
730/3) grozījumus. Lai saskaņotu pieeju 
grupālā atbrīvojuma regulām valsts 
atbalsta jomā un saskaņā ar Līguma 
108. panta 4. punktā un 109. pantā 
paredzēto procedūru atbalstu transporta 
koordinācijai vai kompensācijas par dažu 
saistību izpildi, kas ir būtiskas sabiedrisko 
pakalpojumu koncepcijā, kā minēts 
Līguma 93. pantā, ietvertu pilnvarojuma 
regulas darbības jomā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Ja pamatprincips par atbrīvojumu no pienākuma sniegt paziņojumu par kompensācijas 
maksājumiem tiks balstīts uz cita noteikumu kopuma, mainīsies regulas par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākumu kopējā loģika un radīsies lielas juridiskas neskaidrības 
risks sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 13
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) "kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un
kura risina pilsētu aglomerācijas vai lauku 
rajona transporta jautājumus;

c) "kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras pilnvaras
ģeogrāfiski neattiecas uz visu dalībvalsts 
teritoriju vai kura risina kāda reģiona vai
pilsētas aglomerācijas vai lauku rajona 
transporta jautājumus, tostarp pārrobežu 
līmenī;

Or. de

Pamatojums

Definīcija ir jāprecizē, lai ņemtu vērā to, ka veidojas transporta iestādes ar pārrobežu 
pienākumiem. Turklāt šai regulai nepārprotami būtu jāattiecas uz reģioniem.

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) "kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir 
ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un 

c) "kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura 
kompetenta iestāde, kuras pilnvaras 
ģeogrāfiski neattiecas uz visu valsts 



AM\1002871LV.doc 7/14 PE519.487v01-00

LV

kura risina pilsētu aglomerācijas vai lauku 
rajona transporta jautājumus;

teritoriju, un kura risina kādas noteiktas 
vietas, piemēram, vietējās pašvaldības, 
pilsētas, pilsētas aglomerācijas vai lauku 
rajona transporta jautājumus;

Or. cs

Grozījums Nr. 15
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību apjoms neietver visus sabiedriskā 
transporta pakalpojumus, kas pārsniedz to, 
kas ir nepieciešams, lai gūtu vietēju, 
reģionālu vai vietēja līmeņa tīklu ietekmi.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību apjoms ietver visus sabiedriskā 
transporta pakalpojumus, kuri rada vietēju, 
reģionālu vai vietēja līmeņa tīklu ietekmi; 
šādu tīkla ietekmi var veidot gan rentablu, 
gan nerentablu maršrutu kombinācija;

Or. de

Pamatojums

Ja kāds reģionāls dzelzceļa maršruts darbojas ekonomiskā līdzsvarā vai ar peļņu, jābūt 
iespējai šo maršrutu pakalpojumu valsts līguma ietvaros apvienot ar tādiem maršrutiem, 
kuros var rasties zaudējumi, lai tos varētu finansēt ar peļņu nesošā maršruta ienākumiem un, 
nepieciešamības gadījumā, optimizēt maršrutu darbībai nepieciešamos tehniskos līdzekļus.

Grozījums Nr. 16
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes izveido un 1. Kompetentās iestādes izveido un 
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regulāri atjauno sabiedriskā pasažieru 
transporta plānus, kas aptver visus 
attiecīgos transporta veidus teritorijā, par 
kuru tās ir atbildīgas. Šie sabiedriskā 
transporta plāni definē sabiedriskā 
transporta politikas mērķus un īstenošanas 
līdzekļus, aptverot visus attiecīgos 
transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir 
atbildīgas. Tie ietver vismaz:

regulāri atjauno sabiedriskā pasažieru 
transporta plānus, kas aptver visus 
attiecīgos transporta veidus teritorijā, par 
kuru tās ir atbildīgas. Šīs saistības attiecas 
tikai uz aglomerācijām ar vairāk nekā 
100 000 iedzīvotāju. Šie sabiedriskā 
transporta plāni definē sabiedriskā 
transporta politikas mērķus un īstenošanas 
līdzekļus, aptverot visus attiecīgos 
transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir 
atbildīgas. Tie ietver vismaz:

Or. de

Pamatojums

Sabiedriskā pasažieru transporta plānos var būt paredzēti nopietni papildu pienākumi, kas 
tomēr neietekmēs teritoriālās plānošanas ietvaros panāktās vienošanās par galvenajiem 
dzelzceļa maršrutiem. Šādas prasības būtu jāierobežo un jāattiecina tikai uz noteikta lieluma 
aglomerācijām.

Grozījums Nr. 17
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes izveido un 
regulāri atjauno sabiedriskā pasažieru 
transporta plānus, kas aptver visus 
attiecīgos transporta veidus teritorijā, par 
kuru tās ir atbildīgas. Šie sabiedriskā 
transporta plāni definē sabiedriskā 
transporta politikas mērķus un īstenošanas 
līdzekļus, aptverot visus attiecīgos 
transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir 
atbildīgas. Tie ietver vismaz:

1. Kompetentās iestādes izveido un 
regulāri atjauno sabiedriskā pasažieru 
transporta daudzgadu plānus, kas aptver 
visus attiecīgos transporta veidus teritorijā, 
par kuru tās ir atbildīgas. Šie sabiedriskā 
transporta plāni definē sabiedriskā 
transporta politikas mērķus un īstenošanas 
līdzekļus, aptverot visus attiecīgos 
transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir 
atbildīgas. Tie ietver vismaz:

Or. cs
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Grozījums Nr. 18
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamata prasības, kas jāizpilda 
sabiedriskā transporta piedāvājumam, 
piemēram, pieejamība, teritoriālā 
savienojamība, drošība, transporta un 
kombinētā savienojumi galvenajos 
transporta mezglos, piedāvā tādas īpašības 
kā, piemēram, darbības laiku,
pakalpojumu biežumu un minimālo jaudas 
izmantošanas līmeni;

(b) pamatprasības, kas jāizpilda 
sabiedriskā transporta piedāvājumam, 
piemēram, pieejamība, teritoriālā 
savienojamība, drošība, transporta un 
kombinētā savienojumi galvenajos 
transporta mezglos, piedāvā tādas īpašības 
kā, piemēram, kustības grafika veidošanas 
principus un pakalpojumu biežumu;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sociālās un teritoriālās kohēzijas 
prasības;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidojot sabiedriskā transporta plānus, 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
piemērojamos noteikumus par pasažieru 
tiesībām, sociālo, darba un vides 
aizsardzību.

Veidojot sabiedriskā transporta plānus, 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
piemērojamos noteikumus par pasažieru 
tiesībām, sociālo, darba un vides 
aizsardzību.

Sabiedriskā transporta plānus vienu 
mēnesi pirms publicēšanas iesniedz 
regulatīvajai iestādei, lai tā varētu sniegt 
atzinumu.
Kompetentās iestādes savstarpēji saskaņo 
attiecīgajos transporta plānos ietverto 
informāciju un sagatavo kopīgus 
transporta plānus reģionāliem pārrobežu 
transporta pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Ir jāveicina gan transporta veidu modalitāte, gan pārrobežu koordinācija.

Grozījums Nr. 21
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
2.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un 
darba ņēmēju pārstāvības organizācijas.

Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā 
transporta plānus pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās 
ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir 
vismaz transporta operatori, infrastruktūras 
pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un 
darba ņēmēju pārstāvības organizācijas.

Esošo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
pienākums ir pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma mēneša laikā iesniegt tām 
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nepieciešamos datus. Tas attiecas arī uz 
kaimiņvalsts iestādēm.

Or. de

Pamatojums

Sabiedriskajam transportam ir nepieciešami precīzi dati par dažādu transporta veidu tirgu 
attīstību. Svarīgākie informācijas avoti ir tirgus dalībnieku rīcībā, un viņu pienākums ir 
dalīties ar šo informāciju ar attiecīgajām iestādēm.

Grozījums Nr. 22
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kompetentās iestādes dara pieejamu 
visām ieinteresētajām personām attiecīgo 
informāciju, lai sagatavotu piedāvājumu 
saskaņā ar konkursa procedūru. Tajā ietver 
informāciju par pasažieru pieprasījumu, 
biļešu cenām, izmaksām un ieņēmumiem, 
kas saistīti ar sabiedriskajiem pasažieru 
pārvadājumiem, uz kuriem attiecas 
konkursa piedāvājums, un sīkas ziņas par 
infrastruktūras specifikāciju, kas attiecas uz 
vajadzīgo transportlīdzekļu vai ritošā 
sastāva darbību, lai tās varētu izstrādāt labi 
informētus biznesa plānus. Dzelzceļa 
infrastruktūras pārvaldītāji atbalsta 
kompetentās iestādes, sniedzot visas 
attiecīgās infrastruktūras specifikācijas. 
Neatbilstību iepriekš izklāstītajiem 
noteikumiem juridiski pārskata, kā 
paredzēts 5. panta 7. punktā."

8. Kompetentās iestādes dara pieejamu 
visām ieinteresētajām personām attiecīgo 
informāciju, lai sagatavotu piedāvājumu 
saskaņā ar konkursa procedūru. 
Infrastruktūras pārvaldītājiem, jo īpaši 
dzelzceļa operatoriem, kuri sniedz 
pakalpojumu valsts līgumu vai ir to 
snieguši, ir jāpalīdz kompetentajām 
iestādēm, nodrošinot tās ar jebkādu 
noderīgu informāciju. Tie ir atbildīgi par 
kompetentajai iestādei nodoto datu 
precizitāti, turklāt ievērojot 
komercdarbības konfidencialitātes 
noteikumus. Tajā ietver informāciju par 
pasažieru pieprasījumu, biļešu cenām,
izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar 
sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, 
uz kuriem attiecas konkursa piedāvājums, 
un sīkas ziņas par infrastruktūras 
specifikāciju, kas attiecas uz vajadzīgo 
transportlīdzekļu vai ritošā sastāva darbību, 
lai tās varētu izstrādāt labi informētus 
biznesa plānus. Dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāji atbalsta kompetentās iestādes, 
sniedzot visas attiecīgās infrastruktūras 
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specifikācijas. Neatbilstību iepriekš 
izklāstītajiem noteikumiem juridiski 
pārskata, kā paredzēts 5. panta 7. punktā. 
Pašreizējais tās dzelzceļa līnijas vai tīkla 
operators, kura vai kurš ir priekšmets 
konkursā par līgumu piešķiršanu, 
kompetentajai iestādei bez maksas sniedz 
pilnīgus un precīzus datus, kas 
nepieciešami piedāvājuma sagatavošanai, 
jo īpaši par transporta pieprasījumu un ar 
pasažieru pārvadāšanu saistītajiem 
ieņēmumiem. Agrākie dzelzceļa operatori 
un infrastruktūras pārvaldītāji atlīdzina 
citiem operatoriem jebkādus zaudējumus, 
kas tiem radušies sakarā ar iesniegtu 
piedāvājumu, kura pamatā bijuši 
nepareizi vai nepilnīgi dati.

Or. de

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja dati nav pietiekami, jo tajos nav iekļauta informācija par 
dzelzceļa pakalpojumu sniedzēja darījumiem. Iepriekšējiem vai pašreizējiem pakalpojumu 
sniedzējam un jo īpaši pašreizējiem operatoriem jāsniedz nepieciešamie dati, lai nodrošinātu 
nediskriminējošu piekļuvi informācijai. Tas ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā 
kompetentajām iestādēm jāuzņemas pienākumi, kurus tās nevar izpildīt.

Grozījums Nr. 23
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) pantā iekļauj šādu punktu:

"3.a Kompetentā iestāde var izslēgt no 
dalības līgumu piešķiršanas konkursos 
trešo valstu pakalpojumu sniedzējus, ja 
minētās trešās valstis neparedz dalību 
līgumu piešķiršanas konkursos 
Savienības dalībvalstu uzņēmumiem."
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Or. de

Pamatojums

Trešām valstīm nevajadzētu dot iespēju piedalīties konkursos par līgumu piešķiršanu ES 
valstīs, kamēr tās pašas nav atvērušas savus tirgus ES dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu un 
nediskriminējošu pieeju sabiedriskiem 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem 
piemērotam ritošajam sastāvam 
operatoriem, kas vēlas sniegt sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumus, 
izmantojot dzelzceļu saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
nosacījumus un nediskriminējošu pieeju 
sabiedriskiem dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumiem piemērotam ritošajam
sastāvam operatoriem, kas vēlas sniegt 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumus, izmantojot dzelzceļu 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 25
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var izpildīt prasību, 
kas izklāstīta pirmajā daļā, vienā no 
šādiem veidiem:

Kompetentā iestāde var izpildīt pirmajā 
daļā izklāstīto prasību dažādos veidos, ar 
kuriem sekmē apjomradītus ietaupījumus:

Or. de
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Grozījums Nr. 26
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1370/2007
5.a pants – 2. punkts – 2. daļa – ca) un cb) apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veidojot sadarbību ar līdzās esošām 
vietējām iestādēm, lai nodrošinātu lielāka 
daudzuma ritošā sastāva pieejamību;
(cb) pieprasot savas dalībvalsts 
ieguldījumu kā papildpasākumu vienai no 
procedūrām ritošā sastāva atlikušās 
vērtības segšanai.

Or. de

Pamatojums

Nevar izslēgt nevienu finansēšanas veidu (galvojumu, pārņemšanu, tiešo iegādi u. c). Tomēr 
valstis nedrīkstētu izvairīties no atbildības un netaisnīgi novirzīt slogu uz vietējām iestādēm. 
Tiesiskā un regulatīvā sistēma jāveido tā, lai aktivizētu ritošā sastāva tirgu, jo īpaši panākot 
apjomradītus ietaupījumus un veicinot piemērotus finansēšanas risinājumus.

Grozījums Nr. 27
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Trīs mēnešu laikā pēc 
publicēšanas ir pieejama tās konsolidētā 
versija ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007, 
kura ar šo regulu tiek grozīta.

Or. fr


