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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads:

Dzelzceļa nozarē daudzās dalībvalstīs šobrīd vērojams noriets, lai gan preču un pasažieru 
transportēšanas vajadzības pastāvīgi pieaug un vides un enerģētikas izaicinājumi liek Eiropai 
rast ilgtspējīga transporta risinājumus. Kāpēc ir šis noriets? Vilciens maksā pārāk dārgi, un 
tam nav pietiekami plašs tīkls, lai uzvarētu savus tiešos konkurentus: automašīnu, kuģi vai 
lidmašīnu.

Tādēļ Eiropas Komisija 2013. gada 30. janvārī iepazīstināja ar savu ceturto dzelzceļa nozares 
tiesību aktu kopumu ar nodomu izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, palielinot 
konkurenci un samazinot dzelzceļa transporta izmaksas.

Šīs reformas ietekme uz dalībvalstīm, reģioniem, pašvaldībām, dzelzceļa sistēmas 
dalībniekiem, lietotājiem un iedzīvotājiem būs milzīga, un Reģionālās attīstības komiteja, 
kuras kompetencē ietilpst citu Eiropas Savienības politikas jomu ietekmes uz Eiropas 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju novērtēšana, par šīm reformām deva visaptverošu 
atzinumu.

Direktīvas par dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā 
pārstrādāšanas mērķis ir mazināt sadrumstalotību un ritekļu un aprīkojuma ieviešanas tirgū 
izmaksas. Šie priekšlikumi ļaus uzlabot dzelzceļu savstarpējo izmantojamību ES mērogā, 
vienlaikus saglabājot optimālu drošības līmeni.

Procedūru vienkāršošana un tehniskā saskaņošana ir nepieciešams priekšnoteikums vienotās 
Eiropas dzelzceļa telpas izveidei un nozares atvērtībai konkurencei. Savstarpēja 
izmantojamība arī ir obligāts nosacījums pārrobežu dzelzceļa transporta uzlabošanai, kas ir 
būtiska Savienības teritoriālajai kohēzijai.

Faktiski dažādās valstu dzelzceļu sistēmās joprojām redzamas Eiropas kareivīgās vēstures 
zīmes. Tās vēsturiski un brīvprātīgi tika izveidotas atšķirīgas, lai aizsargātu valstu 
ekonomikas un jo īpaši — valstu teritorijas no jebkādas ārzemju armijas invāzijas.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pausto informāciju šobrīd ES pastāv vairāk nekā 11 000 valstu 
tehnisko un drošības noteikumu. Eiropas Dzelzceļa aģentūrai (turpmāk tekstā — aģentūra) ir 
atbildība normatīvajā jomā: tā ir atbildīga par obligāto savstarpējās izmantojamības standartu 
sagatavošanu, lai mazinātu valstu noteikumu dažādību un nodrošinātu drošu un nepārtrauktu 
vilcienu satiksmi.

Ritekļu ekspluatācijas atļaujas izsniedz katra valsts drošības iestāde (VDI) savā valsts 
teritorijā. Pastāv lielas atšķirības tajā, kā šīs iestādes īsteno atļaujas piešķiršanas ritekļiem un 
sertifikācijas drošības jomā procedūras. Procedūra bieži vien ir ilga un dārga.

Pieejamie skaitļi rāda, ka ar atļaujas piešķiršanas procedūrām saistītās izmaksas vienā valstī 
sasniedz līdz pat 10 % no lokomotīves izmaksām. Ja tās tiek izmantotas trijās valstīs, kopējās 
izmaksas var sasniegt aptuveni 30 %.
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Eiropas Komisijas priekšlikums tika atzīts par „revolucionāru”. Faktiski Komisija vēlas atcelt 
„ekspluatācijas” atļauju, lai saglabātu tikai „laišanas tirgū” jēdzienu, un atstāt dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam (DZPU) atbildību par vilciena nodošanu ekspluatācijā un par to 
braukšanu.

Vēl viens jauninājums: Komisija vēlas aģentūrai dot „rīcības” atbildību papildus tās 
„normatīvajai” atbildībai. Aģentūra izsniegtu „laišanas tirgū atļaujas” pēc tam, kad tā saņemtu 
sertifikātus, kas apstiprina aprīkojuma atbilstību.

Priekšlikumi grozījumiem

Referente ar entuziasmu atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus, kas virzīti uz īstenu 
procedūru vienkāršošanu prasītājiem un īstenu Eiropas pieeju ritekļu sertifikācijai.

Ierosinātie grozījumi attiecas uz „laišanas tirgū” atļauju, ko izsniedz aģentūra un kas būtu 
derīga visā Eiropā. Šī atļaujas izsniegšana varētu pārsniegt aģentūras iespējas, aizstājot 
27 VDI un aptverot visus vēl pastāvošos valstu noteikumus, kā arī īstenojot nepieciešamās 
pārbaudes.

Turklāt nodošanas ekspluatācijā izmaksas un atbildība par to, kas ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu ziņā, būtu pārāk lielas un varētu demotivēt jaunos ienācējus tirgū.

Piedāvātā shēma: Grozījumu pamatā lielā mērā ir Padomē šī gada 10. jūnijā rastais 
kompromiss, kas nodrošina līdzsvaru starp Eiropas arbitrāžu un valstu kompetencēm.
Tādējādi aģentūra paliek vienas pieturas aģentūra ikvienai ritekļa atļaujai.
Savā iesniegumā prasītājam jāprecizē ritekļa „izmantošanas zona”. Aģentūra veic pārbaudi 

attiecībā uz SITS un „izmantošanas zonas” VDI nosūta tehniskās savietojamības ar valsts 
noteikumiem pārbaudes pieprasījumus.
Iestādēm ir viens mēnesis laika, lai pieprasītu papildus pamatojošos dokumentus, un tām ir 
maksimāli četri mēneši laika lietas novērtēšanai un izskatīšanai. Pēc tam aģentūra atkarībā no 
VDI atzinumiem pasludina savu lēmumu.

Konflikta gadījumā apelācijas padomes kompetencē ir arbitrāža starp aģentūru un VDI.

Citi grozījumi: Referente ierosina arī 27 valstu reģistru uzturēšanas vietā izveidot Eiropas 
ritekļu reģistru. Ir arī precizēts, ka tikai „ievērojamas” izmaiņas ritekļos uzliek par pienākumu 
saņemt jaunu atļauju. Jaunas SITS ieguvumu un izmaksu analīze ir rūpīgi jānovērtē.

Attiecībā uz atsevišķām daļām arī ir jāveic saskaņošana, lai veicinātu apriti Eiropas tirgū.
Visbeidzot, aģentūrai jāsaglabā kontrole pār atļauju izsniegšanu ERTMS sistēmām, lai 
nodrošinātu šīs sistēmas ieviešanas visā Eiropā koordinēšanu.

Visbeidzot, svarīgs jauninājums ir iespēja paplašināt „izmantošanas zonu” līdz pat 
vistuvākajai pārrobežu dzelzceļa stacijai, neuzsākot jaunu procedūru, ja dzelzceļa sistēmas ir 
līdzīgas.
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Pārejas perioda termiņi: Ņemot vērā pielāgošanās darba apjomu, kas jāveic ERA un VDI, ir 
ierosināts pagarināt transponēšanas termiņu līdz trim gadiem, nevis diviem gadiem. Tomēr 
pēc diviem gadiem Komisijai jāsniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par 
aģentūras sasniegto šo jauno kompetenču īstenošanā. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Drošības apsvērumu dēļ visiem 
ekspluatācijā nodotajiem ritekļiem 
jāpiešķir identifikācijas kods. Pēc tam 
ritekļi jāreģistrē valsts ritekļu reģistrā. 
Šiem reģistriem vajadzētu būt pieejamiem 
visām dalībvalstīm un dažām Savienības 
ekonomikā iesaistītajām pusēm. Attiecībā 
uz datu formātu valsts ritekļu reģistriem 
jābūt saskanīgiem. Tāpēc uz tiem būtu 
jāattiecina kopīgas ekspluatācijas un 
tehniskās specifikācijas.

(14) Drošības apsvērumu dēļ visiem 
ekspluatācijā nodotajiem ritekļiem 
jāpiešķir identifikācijas kods. Pēc tam 
ritekļi jāreģistrē Eiropas ritekļu reģistrā. 
Reģistram ir jābūt publiski pieejamam.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir noteikti nosacījumi, kas 
jāievēro, lai nodrošinātu dzelzceļu sistēmas 
savstarpēju izmantojamību Savienībā tā, lai
būtu ievērotas Direktīvas [.../... par 
dzelzceļu drošību] prasības. Šie nosacījumi 
attiecas uz šīs sistēmas daļu projektēšanu, 
būvi, nodošanu ekspluatācijā, 
modernizāciju, atjaunošanu, darbību un 
apkopi, kā arī uz tās ekspluatācijā un 

1. Šajā direktīvā ir noteikti nosacījumi, kas 
jāievēro, lai nodrošinātu dzelzceļu sistēmas 
savstarpēju izmantojamību Savienībā tā, lai 
būtu ievērotas Direktīvas [.../... par 
dzelzceļu drošību] prasības. Šie nosacījumi 
attiecas uz šīs sistēmas daļu projektēšanu, 
būvi, nodošanu ekspluatācijā, 
modernizāciju, atjaunošanu, darbību un 
apkopi, kā arī uz tās ekspluatācijā un 
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apkopē iesaistītā personāla profesionālo 
kvalifikāciju un veselības un drošības 
nosacījumiem.

apkopē iesaistītā personāla profesionālo 
kvalifikāciju un veselības un drošības 
nosacījumiem. Centienu sasniegt šo mērķi 
rezultātā būtu jābūt iespējai noteikt 
optimālu tehniskās harmonizācijas līmeni 
un sekmēt aprīkojuma un pakalpojumu 
iekšējā tirgus pakāpenisku izveidi 
dzelzceļu sistēmas būvniecībai, 
atjaunošanai, modernizācijai un 
ekspluatācijai Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā pašreizējie direktīvā par savstarpēju izmantojamību noteiktie mērķi (pašreizējais 
1.2b pants), jo tie norāda vispārējo direktīvas ievirzi (optimāls tehniskās harmonizācijas 
līmenis un aprīkojuma un pakalpojumu iekšējā tirgus pakāpeniska izveide).

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "savstarpēja izmantojamība" ir dzelzceļu 
sistēmas spēja nodrošināt drošu un 
nepārtrauktu vilcienu satiksmi, kas ļauj 
panākt nepieciešamo caurlaidības līmeni uz 
šiem sliežu ceļiem.

2) “savstarpēja izmantojamība” ir 
dzelzceļu sistēmas spēja nodrošināt drošu 
un nepārtrauktu vilcienu satiksmi, kas ļauj 
panākt nepieciešamo caurlaidības līmeni uz 
šiem sliežu ceļiem. Šī spēja ir atkarīga no 
reglamentējošajiem, tehniskajiem un 
ekspluatācijas nosacījumiem, kuri 
jāievēro, lai izpildītu pamatprasības;

Or. fr

Pamatojums

Šis pašreizējā Eiropas tiesiskajā regulējumā iekļautais teikums ir nepieciešams lielākas 
skaidrības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) "modernizācija" ir apakšsistēmas vai 
tās daļas pārveidošanas darbi, kā rezultātā 
rodas izmaiņas tehniskajā dokumentācijā, 
kuru pievieno "EK" verifikācijas 
deklarācijai, ja šāda tehniskā 
dokumentācija pastāv, un kas uzlabo 
apakšsistēmas vispārējo darbību;

12) “modernizācija” ir apakšsistēmas vai 
tās daļas, ritekļa vai tā daļas ievērojami
pārveidošanas darbi, kas uzlabo 
apakšsistēmas vispārējo darbību. Visās 
SITS iekļauj vārdu “ievērojami” attiecībā 
uz konkrētajām apakšsistēmām vai ritekli; 

Or. fr

Pamatojums

Lai pēc katrām izmaiņām (ir veiktas daudzas nelielas izmaiņas, kurām ir vai nav ietekmes uz 
tehnisko dokumentāciju) nebūtu jāgatavo jauna EK deklarācija, SITS ir jānorāda 
skaidrojums, kādā gadījumā piemēro kritēriju “ievērojami” jaunas EK deklarācijas izveidei.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "atjaunošana" ir apakšsistēmas vai tās
daļas nomaiņas darbi, kas nemaina 
apakšsistēmas vispārējo darbību;

13) “atjaunošana” ir apakšsistēmas vai 
ritekļa vai to daļas ievērojami nomaiņas 
darbi, kas nemaina apakšsistēmas vai 
ritekļa vispārējo darbību. Visās SITS 
iekļauj vārdu “ievērojami” attiecībā uz 
konkrētajām apakšsistēmām vai ritekli;

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 39.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a) “izmantošanas zona” ir ritekļa 
paredzētās izmantošanas zona, t. i., tīkli 
vai līnijas vai tīklu vai līniju grupas, kas 
atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, 



PE514.700v01-00 8/33 PA\941208LV.doc

LV

kurās ir paredzēta ritekļa kursēšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosaka savstarpējas izmantojamības 
komponentus un saskarnes, uz kurām 
attiecināmas Eiropas specifikācijas, kā arī 
Eiropas standarti, kas ir vajadzīgi, lai 
panāktu dzelzceļu sistēmas savstarpēju 
izmantojamību;

d) nosaka savstarpējas izmantojamības 
komponentus un saskarnes, uz kurām 
attiecināmas Eiropas specifikācijas, kā arī 
Eiropas standarti, kas ir vajadzīgi, lai 
panāktu dzelzceļu sistēmas savstarpēju 
izmantojamību, tostarp nosaka tās 
dzelzceļa transporta rezerves daļas, kuras 
var standartizēt saskaņā ar Regulas par 
[Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru 
un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu] 
41. pantu;

Or. fr

Pamatojums

Visās SITS ir jāiekļauj standartizējamo rezerves daļu saraksts, lai sekmētu dzelzceļa 
aprīkojuma iekšējā tirgus izveidi saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Regulas par Eiropas 
Savienības Dzelzceļa aģentūru 41. pantam.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izstrādājot, pieņemot un pārskatot 
visas SITS (tostarp pamatparametrus), 
ņem vērā izmaksas un visiem 
tehniskajiem risinājumiem, kā arī to 
saskarnēm radīto labumu, lai noteiktu un 
ieviestu dzīvotspējīgākos risinājumus. 
Dalībvalstis piedalās minētajā izvērtēšanā, 
sniedzot nepieciešamo informāciju.
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Or. fr

Pamatojums

Šī direktīvas rindkopa (I pielikums, 4.2. apakšpunkts) ir atkal jāiekļauj, lai varētu veikt 
izmaksu un visu paredzēto tehnisko risinājumu radīto labumu izvērtēšanu attiecībā uz visām 
savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, lai īstenotu dzīvotspējīgākos 
risinājumus, īpaši vietējo un reģionālo iestāžu labā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārstāvības organizāciju tīkla 
dalībnieks var rīkoties kā pieteikuma 
iesniedzējs, lai saņemtu atzinumus par 
SITS nepilnībām ar Komisijas 
starpniecību. Komisija informē 
pieteikuma iesniedzēju par tās lēmumu un 
pamato iespējamo atteikumu.

Or. fr

Pamatojums

Dzelzceļa jomā iesaistītās puses bieži vien pirmās konstatē SITS nepilnības, tāpēc tām ir jābūt 
iespējai pieprasīt, lai Komisija apkopo atzinumus par SITS konstatētajām nepilnībām.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņotā atbilstības novērtēšanas 
struktūra, kas atbild par apakšsistēmas 
"EK" verificēšanu, sāk pildīt savus 
pienākumus no projektēšanas stadijas un 
turpina to darīt visu ražošanas laiku līdz 
pieņemšanai pirms apakšsistēmas 
nodošanas ekspluatācijā. Tas var attiekties
arī uz aplūkojamās apakšsistēmas saskarņu 
verificēšanu sistēmā, kurā tā iekļauta, 
pamatojoties uz attiecīgajā SITS un 44. un 

2. Paziņotā atbilstības novērtēšanas 
struktūra, kas atbild par apakšsistēmas 
“EK” verificēšanu, sāk pildīt savus 
pienākumus no projektēšanas stadijas un 
turpina to darīt visu ražošanas laiku līdz 
pieņemšanai pirms apakšsistēmas 
nodošanas ekspluatācijā. Tas attiecas arī uz 
aplūkojamās apakšsistēmas saskarņu 
verificēšanu sistēmā, kurā tā iekļauta, 
pamatojoties uz attiecīgajā SITS un 44. un 
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45. pantā paredzētajos reģistros pieejamo 
informāciju.

45. pantā paredzētajos reģistros pieejamo 
informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ir iekļautas arī saskarnes, kā tas ir pašreizējā direktīvas redakcijā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra valsts drošības iestāde atļauj nodot 
ekspluatācijā energoapgādes un 
infrastruktūras apakšsistēmas, kas atrodas 
vai darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Katra valsts drošības iestāde atļauj nodot 
ekspluatācijā energoapgādes un 
infrastruktūras apakšsistēmas, kas atrodas 
vai darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 
Attiecībā uz ERTMS lauka iekārtām 
valsts drošības iestāde konsultējas ar 
Eiropas Dzelzceļa aģentūru, kas ir 
lēmējiestāde. Attiecībā uz visām pārējām 
stacionārajām iekārtām lēmumus pieņem 
valsts drošības iestāde.

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības nolūkā ir jānorāda tieši “ERTMS lauka iekārtas”. Katras valsts drošības iestādes 
pienākums ir piešķirt atļauju jebkādu valsts stacionāru iekārtu nodošanai ekspluatācijā. 
Aģentūras pienākums ir piešķirt atļaujas attiecībā uz ERTMS lauka iekārtām, lai garantētu 
ERTMS saskaņotību.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja paredzētie darbi var nelabvēlīgi
ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas vispārējo 
drošības līmeni vai

a) ja paredzētie darbi var ievērojami
ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas vispārējo 
drošības līmeni vai 
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Or. fr

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek atjaunotas vai modernizētas 
esošās apakšsistēmas, ir vajadzīga jauna 
"EK" verifikācijas deklarācija, kā noteikts 
15. panta 4. punktā. 

3. Ja tiek ievērojami atjaunotas vai 
modernizētas esošās apakšsistēmas, ir 
vajadzīga jauna “EK” verifikācijas 
deklarācija, kā noteikts 15. panta 4. punktā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Ritekļu, ko ir atļauts laist tirgū, 

reģistrācija
1. Pirms ritekļa izmantošanas pirmo reizi 
un pēc atļaujas laist tirgū piešķiršanas 
saskaņā ar 20. pantu riteklis ir jāreģistrē 
Eiropas ritekļu reģistrā saskaņā ar 
43. pantu pēc turētāja pieprasījuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieteikuma iesniedzējs pieteikumā par 
laišanu tirgū norāda ritekļa paredzēto 
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izmantošanas zonu, t. i., tīklus vai līnijas
vai tīklu vai līniju grupas, kas atrodas 
vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurās ir 
paredzēta ritekļa kursēšana. Pieteikuma 
iesniedzējs iekļauj apliecinājumu par 
ritekļa tehnisko savietojamību ar 
attiecīgajiem tīkliem vai līnijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atļauju laist tirgū ritekli piešķir, 
pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja 
sagatavoto ritekļa vai ritekļa tipa 
dokumentāciju, kurā ietverts dokumentārs 
apliecinājums par:
a) ritekli veidojošo mobilo apakšsistēmu 
laišanu tirgū saskaņā ar 19. pantu;
b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
apakšsistēmu tehnisko savietojamību 
riteklī, pamatojoties uz attiecīgajām SITS, 
valstu noteikumiem un reģistriem; 
c) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
apakšsistēmu drošu integrāciju riteklī, 
pamatojoties uz attiecīgajām SITS, valstu 
noteikumiem un kopīgajām drošības 
metodēm, kas noteiktas Direktīvas …/… 
[par dzelzceļu drošību] 6. pantā; 
d) ritekļa tehnisko savietojamību ar 
1.a punktā paredzētās zonas tīklu, kas 
noteikta, pamatojoties uz attiecīgajām 
SITS un valstu noteikumiem, kā arī 
kopīgajām drošības metodēm, kas 
noteiktas Direktīvas …/… [par dzelzceļu 
drošību] 6. pantā.
Ikreiz, kad nepieciešamas pārbaudes 
1.b punkta b) un d) apakšpunktā 
paredzētā tehniskās savietojamības 
dokumentārā apliecinājuma saņemšanai, 
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attiecīgās valsts drošības iestādes var 
izsniegt pieteikuma iesniedzējam pagaidu 
atļaujas ritekļa izmantošanai praktisku 
pārbaužu veikšanai tīklā. Infrastruktūras 
pārvaldītājs, apspriežoties ar pieteikuma 
iesniedzēju, velta visus centienus, lai 
nodrošinātu, ka jebkādas pārbaudes var 
notikt trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniedzēja pieprasījuma saņemšanas. 
Attiecīgā gadījumā valsts drošības iestāde 
veic pasākumus, lai šīs pārbaudes notiktu 
attiecīgajā termiņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra pieņem lēmumus, ar ko piešķir 
atļaujas laist tirgū ritekli. Šajā atļaujās
apliecinātas to parametru vērtības, kas 
vajadzīgi, lai pārbaudītu ritekļa un 
stacionāro iekārtu tehnisko savietojamību, 
kā noteikts SITS. Atļaujā laist tirgū ritekli 
norāda arī informāciju par ritekļa atbilstību 
attiecīgajām SITS un valsts noteikumu 
kopumiem saistībā ar minētajiem 
parametriem.

2. Aģentūra pieņem lēmumus, ar ko piešķir 
atļaujas laist tirgū ritekli. Šādā atļaujā ir 
ietverta:

a) tirdzniecības atļauja. Šī atļauja ir 
derīga visās dalībvalstīs un atļauj 
komercdarījumus visā Eiropas teritorijā;
b) ritekļu izmantošanas atļauja 1.a punktā 
minētajā zonā. Šajā atļaujā apliecinātas to 
parametru vērtības, kas vajadzīgi, lai 
pārbaudītu ritekļa un stacionāro iekārtu 
tehnisko savietojamību, kā noteikts SITS. 
Atļaujā laist tirgū ritekli norāda arī 
informāciju par ritekļa atbilstību 
attiecīgajām SITS un valsts noteikumu 
kopumiem saistībā ar minētajiem 
parametriem;
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c) ritekļa izmantošanas nosacījumi un citi 
ierobežojumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai izsniegtu šīs atļaujas, aģentūrai ir: 
a) jāizvērtē 1.b punkta a), b) un 
c) apakšpunktā noteiktie dokumentācijas 
elementi, lai pārbaudītu dokumentācijas 
pilnīgumu, atbilstību un saskaņotību 
attiecībā pret konkrēto SITS;
b) jākonsultējas ar attiecīgajām valsts 
drošības iestādēm atbilstoši 
dokumentācijas izvērtēšanai paredzētajai 
izmantošanas zonai, lai pārbaudītu 
dokumentācijas pilnīgumu, atbilstību un 
saskaņotību attiecībā uz 1.b punkta 
d) apakšpunktu un 1.b punkta a), b) un 
c) apakšpunktā paredzētos elementus 
attiecībā uz konkrētajiem valstu 
noteikumiem. 
Iepriekš minēto izvērtēšanu ietvaros un 
pamatotu šaubu gadījumā aģentūra vai 
valsts drošības iestādes var pieprasīt 
pārbaužu veikšanu tīklā. Lai atvieglotu šo 
pārbaužu veikšanu, attiecīgās valsts 
drošības iestādes var izsniegt pieteikuma 
iesniedzējam pagaidu atļaujas, lai 
izmantotu ritekli pārbaudēm tīklā. 
Infrastruktūras pārvaldītājs velta visus 
centienus, lai nodrošinātu, ka šāda 
pārbaude var notikt trīs mēnešu laikā pēc 
aģentūras vai valsts drošības iestādes 
pieprasījuma.

Or. fr
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Nākamajā mēnesī pēc pieteikuma 
saņemšanas aģentūra informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, vai dokumentācija ir 
pilnīga, vai arī pieprasa samērīgā laika 
posmā sniegt attiecīgo papildu 
informāciju. Attiecībā uz dokumentācijas 
pilnīgumu, atbilstību un saskaņotību 
aģentūra var izvērtēt arī 1.b punkta 
d) apakšpunktā noteiktos elementus.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Pirms lēmuma par atļauju laist tirgū 
ritekļus pieņemšanas aģentūra īpaši ņem 
vērā izvērtējumus saskaņā ar 2.a punktu. 
Aģentūrai ir jāizsniedz atļauja laist tirgū 
ritekli vai jāinformē pieteikuma 
iesniedzējs par nelabvēlīgu lēmumu un 
jānorāda tā iemesli noteiktā, samērīgā 
laika posmā un jebkurā gadījumā četru 
mēnešu laikā pēc visas attiecīgās 
informācijas saņemšanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Aģentūra uzņemas pilnu atbildību par 
izsniegtajām atļaujām. Šajā saistībā, ja 
tiek veikta kriminālizmeklēšana par 
aģentūras vai tās darbinieku darbībām, 
aģentūrai ir cieši jāsadarbojas ar attiecīgo 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Ja aģentūra nepiekrīt vienas vai 
vairāku valsts drošības iestāžu veiktās 
izvērtēšanas nelabvēlīgajam lēmumam 
saskaņā ar 2.a punkta b) apakšpunktu, tā 
informē attiecīgo iestādi vai iestādes un 
norāda iemeslus, kāpēc tā nepiekrīt. 
Aģentūra un valsts drošības iestāde vai 
iestādes sadarbojas, lai izstrādātu visiem 
pieņemamu izvērtējumu. Nepieciešamības 
gadījumā, ja aģentūra un valsts drošības 
iestāde vai iestādes izlemj, šajā procesā 
var iesaistīt arī pieteikuma iesniedzēju. Ja 
15 dienu laikā pēc tam, kad aģentūra ir 
informējusi valsts drošības iestādi vai 
iestādes par to, ka tā nepiekrīt 
izvērtējumam, nav panākta vienošanās 
par pieņemamu izvērtējumu, aģentūra 
izdod gala lēmumu, ja vien valsts drošības 
iestāde vai iestādes nav iesniegušas lietu 
izskatīšanai Apelācijas padomes 
šķīrējtiesā, kas izveidota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [.../...] (Aģentūras 
regula) 51. pantu. Apelācijas padome 
pieņem lēmumu par aģentūras lēmuma 
projekta apstiprināšanu 15 dienu laikā 
pēc valsts drošības iestādes vai iestāžu 
pieteikuma saņemšanas.
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Ja Apelācijas padome piekrīt aģentūrai, 
aģentūra var nekavējoties pieņemt 
lēmumu.
Ja Apelācijas padome piekrīt valsts 
drošības iestādes nelabvēlīgajam 
izvērtējumam, aģentūra izsniedz atļauju 
izmantošanas jomā, izslēdzot tīklā 
iesaistītās puses, kas ir saņēmušas 
nelabvēlīgu izvērtējumu.
Ja aģentūra nepiekrīt vienas vai vairāku 
valsts drošības iestāžu labvēlīgajam 
izvērtējumam saskaņā ar 2.a punkta 
b) apakšpunktu, tā informē par to 
attiecīgo iestādi vai iestādes, norādot 
iemeslus, kāpēc tā nepiekrīt. Aģentūra un 
valsts drošības iestāde vai iestādes 
sadarbojas, lai izstrādātu visiem 
pieņemamu izvērtējumu. Nepieciešamības 
gadījumā, ja aģentūra un valsts drošības 
iestāde vai iestādes izlemj, šajā procesā 
var iesaistīt arī pieteikuma iesniedzēju. Ja 
15 dienu laikā pēc tam, kad aģentūra ir 
informējusi valsts drošības iestādi vai 
iestādes par to, ka tā nepiekrīt 
izvērtējumam, nav panākta vienošanās 
par pieņemamu izvērtējumu, aģentūra 
pieņem galīgo lēmumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atļauju laist tirgū ritekli piešķir, 
pamatojoties uz pretendenta sagatavoto 
ritekļa vai ritekļa tipa dokumentāciju, 
kurā ietverts dokumentārs apliecinājums 
par:

svītrots

i) ritekli veidojošo mobilo apakšsistēmu 
laišanu tirgū saskaņā ar 19. pantu;
j) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
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apakšsistēmu tehnisko savietojamību 
riteklī, pamatojoties uz attiecīgajām SITS, 
valstu noteikumiem un reģistriem;
k) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
apakšsistēmu drošu integrāciju riteklī, 
pamatojoties uz attiecīgajām SITS, valstu 
noteikumiem un kopīgajām drošības 
metodēm, kas noteiktas Direktīvas …/… 
[par dzelzceļu drošību] 6. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ritekli veidojošo mobilo apakšsistēmu 
laišanu tirgū saskaņā ar 19. pantu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
apakšsistēmu tehnisko savietojamību 
riteklī, pamatojoties uz attiecīgajām SITS, 
valstu noteikumiem un reģistriem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
apakšsistēmu drošu integrāciju riteklī, 
pamatojoties uz attiecīgajām SITS, valstu 
noteikumiem un kopīgajām drošības 
metodēm, kas noteiktas Direktīvas …/… 
[par dzelzceļu drošību] 6. pantā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pieņem 2. punktā minētos 
lēmumus iepriekš noteiktā, samērīgā laika 
posmā un jebkurā gadījumā četru mēnešu 
laikā pēc visas attiecīgās informācijas 
saņemšanas. Minētās atļaujas ir derīgas 
visās dalībvalstīs.

Aģentūra pieņem 2. punktā minētos 
lēmumus iepriekš noteiktā, samērīgā laika 
posmā un jebkurā gadījumā četru mēnešu 
laikā pēc visas attiecīgās informācijas 
saņemšanas un piecu mēnešu laikā 
apelācijas gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sniedz sīki izstrādātus 
norādījumus par to, kā saņemt atļauju laist 
tirgū ritekli. Pretendentiem bez maksas 
pieejams dokuments ar norādījumiem 
pieteikumu iesniegšanai, kurā izklāstītas un 
izskaidrotas prasības, atbilstīgi kurām 
saņemama atļauja laist tirgū ritekli, un 
norādīti iesniedzamie dokumenti. Valstu 
drošības iestādes sadarbojas ar Aģentūru 
šādas informācijas izplatīšanā.

Aģentūra sniedz sīki izstrādātus 
norādījumus par to, kā saņemt atļauju laist 
tirgū ritekli. Pretendentiem bez maksas 
pieejams dokuments ar norādījumiem 
pieteikumu iesniegšanai, kurā izklāstītas un 
izskaidrotas prasības, atbilstīgi kurām 
saņemama atļauja laist tirgū ritekli, un 
norādīti iesniedzamie dokumenti. Valstu 
drošības iestādes sadarbojas ar Aģentūru 
šādas informācijas izplatīšanā.
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Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās ar īstenošanas 
aktiem paredz detalizētus noteikumus par 
atļaujas procedūru, tostarp:
a) detalizētas pamatnostādnes pieteikumu 
iesniedzējiem, kurās izklāstītas un 
izskaidrotas prasības attiecībā uz atļauju 
laist ritekli tirgū un nepieciešamo 
dokumentu saraksts;
b) atļaujas izsniegšanas procesuālie 
noteikumi, piemēram, katra procesa 
posma saturs un termiņš;
c) pretendentu dokumentācijas 
izvērtēšanas kritēriji.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 48. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra var piešķirt atļauju laist tirgū 
ritekli attiecībā uz ritekļu sērijām. Minētās 
atļaujas ir derīgas visās dalībvalstīs.

6. Aģentūra var piešķirt atļauju laist tirgū 
ritekli attiecībā uz ritekļu sērijām. Minētās 
atļaujas ir derīgas visās dalībvalstīs 
attiecībā uz sadaļu “laišana tirgū” un 
visās 1.a punktā minētajās attiecīgajās 
izmantošanas zonās attiecībā uz sadaļu 
“izmantošana”.

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja ir saņemta negatīva aģentūras 
atbilde, pieteikuma iesniedzējs var 
pieprasīt tās lēmuma pārskatīšanu 
mēneša laikā pēc negatīvās atbildes 
saņemšanas. Aģentūra mēneša laikā pēc 
lūguma saņemšanas apstiprina vai atceļ 
lēmumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja tiek atjaunoti vai modernizēti esošie 
ritekļi, kuriem jau ir atļauja laist tos tirgū:

8. Ja tiek ievērojami atjaunoti vai 
modernizēti esošie ritekļi, kuriem jau ir 
atļauja laist tos tirgū, ja paredzētie darbi 
var negatīvi ietekmēt vispārējo attiecīgās 
apakšsistēmas drošības līmeni vai arī šāda 
lēmuma nepieciešamība ir noteikta 
attiecīgajās SITS:

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Jebkurā gadījumā pēc konsultēšanās 
ar valsts drošības iestādēm atļauja ir 
attiecināma arī uz ritekļiem, kas kursē līdz 
kaimiņu dalībvalstu stacijām, ja tām ir 
līdzīgi tīkla parametri un tās atrodas 
netālu no robežas, un šim nolūkam nav 
jāpaplašina izmantošanas zona. Minētā 
konsultēšanās ir iespējama katrā 
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atsevišķā gadījumā vai arī to var paredzēt 
valsts drošības iestāžu pārrobežu 
nolīgumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pretendenta lūguma atļaujā laist tirgū 
ritekli var ietvert skaidru norādi uz tīkliem 
vai līnijām, vai tīklu vai līniju grupām, 
kurās dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums 
var nodot šādu ritekli ekspluatācijā bez 
turpmākas verificēšanas, pārbaudem vai 
testiem attiecībā uz ritekļa un šo tīklu vai 
līniju tehnisko savietojamību. Šādā 
gadījumā pretendents iekļauj savā 
pieprasījumā ritekļa un attiecīgo tīklu vai 
līniju tehniskās savietojamības 
pierādījumu.

Atļaujā laist tirgū ritekli ietver skaidru 
norādi uz tīkliem vai līnijām, vai tīklu vai 
līniju grupām, kurās dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums var nodot šādu 
ritekli ekspluatācijā bez turpmākas 
verificēšanas, pārbaudēm vai testiem 
attiecībā uz ritekļa un šo tīklu vai līniju 
tehnisko savietojamību. Šādu norādi pēc 
sākotnējā pretendenta vai cita pretendenta 
lūguma var attiecināt uz citiem tīkliem vai 
līnijām arī pēc tam, kad piešķirta attiecīgā 
atļauja laist tirgū ritekli.

Or. fr

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodod 
ritekli ekspluatācijā tikai pēc tam, kad, 
apspriežoties ar infrastruktūras 
pārvaldītāju, ir pārbaudīta ritekļa un 
maršruta tehniskā savietojamība un 
ritekļa droša integrācija sistēmā, kurā to 
paredzēts izmantot, pamatojoties uz 
attiecīgajām SITS, valstu noteikumiem, 
reģistriem un kopīgajām drošības 
metodēm, kas noteiktas 

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nodod 
ritekli ekspluatācijā tikai pēc tam, kad ir 
pārbaudīta:
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direktīvas 6. pantā. Dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi nodod ritekli 
ekspluatācijā tikai pēc tam, kad, 
apspriežoties ar infrastruktūras 
pārvaldītāju, ir pārbaudīta ritekļa un 
maršruta tehniskā savietojamība un 
ritekļa droša integrācija sistēmā, kurā to 
paredzēts izmantot, pamatojoties uz 
attiecīgajām SITS, saskaņā ar Direktīvas 
…/…6. panta 1. punktu [Direktīva par 
dzelzceļu drošību].

a) atļauja laist ritekli tirgū saskaņā ar 
20. pantu un ka tas ir attiecīgi reģistrēts;
b) ritekļa un maršruta savietojamība, 
pamatojoties uz infrastruktūru reģistru, 
attiecīgajām SITS vai jebkuru attiecīgo 
informāciju, kas infrastruktūras 
pārvaldītājam ir jāsniedz bez maksas un 
samērīgā laika posmā, ja šāds reģistrs nav 
izveidots vai arī ir nepilnīgs;

c) ritekļu montāža vilcienā, kurā ir 
paredzēta to darbība, pamatojoties uz 
drošības pārvaldības sistēmu, kas noteikta 
Direktīvas [.../...] par dzelzceļu drošību 
9. pantā un SITS par ekspluatāciju un 
satiksmes pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta piemērošanas 
vajadzībām dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums var veikt pārbaudes sadarbībā 
ar infrastruktūras pārvaldītāju.
Infrastruktūras pārvaldītājs, apspriežoties 
ar pieteikuma iesniedzēju, velta visus 
centienus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
pārbaudes var notikt trīs mēnešu laikā pēc 
pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma 
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saņemšanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savus 
lēmumus par ritekļu nodošanu 
ekspluatācijā paziņo Aģentūrai, 
infrastruktūras pārvaldītājam un attiecīgajai 
valsts drošības iestādei. Šos lēmumus 
reģistrē 43. pantā minētajos valsts ritekļu 
reģistros.

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savus 
lēmumus par ritekļu nodošanu 
ekspluatācijā paziņo Aģentūrai, 
infrastruktūras pārvaldītājam un attiecīgajai 
valsts drošības iestādei. Šos lēmumus 
reģistrē 43. pantā minēto ritekļu reģistrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek atjaunoti vai modernizēti esošie 
ritekļi, ir vajadzīga jauna "EK" 
verifikācijas deklarācija, kā noteikts 
15. panta 4. punktā. Bez tam jauns 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma 
lēmums par šo ritekļu nodošanu 
ekspluatācijā ir vajadzīgs, ja

svītrots

n) ja paredzētie darbi var nelabvēlīgi 
ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas 
vispārējo drošības līmeni vai
o) tas prasīts attiecīgajā SITS.

Or. fr
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredzētie darbi var nelabvēlīgi 
ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas 
vispārējo drošības līmeni vai

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas prasīts attiecīgajā SITS. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram riteklim, kas nodots 
ekspluatācijā Savienības dzelzceļa sistēmā, 
ir Eiropas ritekļa numurs (EVN), ko tam 
piešķir valsts drošības iestāde, kuras 
kompetencē ir attiecīgā teritorija, pirms 
ritekli nodod ekspluatācijā pirmo reizi.

1. Katram riteklim, kas nodots 
ekspluatācijā Savienības dzelzceļa sistēmā, 
ir Eiropas ritekļa numurs (EVN), ko tam 
piešķir aģentūra, pirms ritekli izmanto 
pirmo reizi.

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas 
izmanto ritekli, nodrošina, ka riteklis ir 
marķēts ar tam piešķirto EVN.

2. Reģistrācijas turētājs nodrošina, ka uz 
ritekļa ir norādīts attiecīgais Eiropas 
reģistrācijas numurs. Dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, kas izmanto 
ritekli, uzrauga ritekļa marķēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Pēc tam, kad aģentūra ir izsniegusi atļauju, tās pienākums ir piešķirt Eiropas reģistrācijas 
numuru. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nav iespējas kontrolēt piemērojamo Eiropas 
reģistrācijas numuru. Šī informācija ir tikai reģistrācijas turētāja (kas ir ritekļa ekspluatētājs 
vai īpašnieks) īpašumā.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts ritekļu reģistri Eiropas ritekļu reģistrs

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā dalībvalstī ir visu to dzelzceļa 
ritekļu reģistrs, kas ir nodoti ekspluatācijā 
tās teritorijā. Reģistrs atbilst šādiem 
kritērijiem:

1. Aģentūrā ir visu to dzelzceļa ritekļu 
reģistrs, kas ir nodoti ekspluatācijā 
Savienībā. Reģistrs atbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. fr
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ierakstus tajā veic un atjaunina no
jebkāda dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma neatkarīga iestāde;

b) ierakstus tajā veic un atjaunina 
aģentūra;

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas ir pieejams valsts drošības iestādēm 
un izmeklēšanas iestādēm, kas izraudzītas 
saskaņā ar Direktīvas […/… par dzelzceļa 
drošību] 16. un 21. pantu; atbildot uz 
likumīgām prasībām, tam jābūt 
pieejamam arī regulatīvajām iestādēm, 
kas minētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 21. novembra 
Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido 
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, 55. un 
56. pantā, un Aģentūrai, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem un 
infrastruktūras pārvaldītājiem, kā arī 
personām/organizācijām, kas ritekļus 
reģistrē vai kas norādītas reģistrā.

c) tas ir publiski pieejams.

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
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kopīgās specifikācijas attiecībā uz saturu, 
datu formātu, funkcionālo un tehnisko 
arhitektūru, ekspluatācijas režīmu, tostarp 
datu apmaiņas kārtību, un noteikumiem par 
datu ievadi un apskati valstu ritekļu 
reģistros. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 48. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

kopīgās specifikācijas attiecībā uz saturu, 
datu formātu, funkcionālo un tehnisko 
arhitektūru, ekspluatācijas režīmu, tostarp 
datu apmaiņas kārtību, un noteikumiem par 
datu ievadi un apskati Eiropas ritekļu 
reģistrā. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 48. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrācijas turētājs nekavējoties 
ziņo valsts drošības iestādei dalībvalstī, 
kurā riteklis tika nodots ekspluatācijā, par 
jebkādiem grozījumiem, kas veikti valsts
ritekļu reģistrā, par ritekļa izjaukšanu vai 
par lēmumu to vairs nereģistrēt.

3. Reģistrācijas turētājs nekavējoties ziņo 
aģentūrai par jebkādiem grozījumiem, kas 
veikti Eiropas ritekļu reģistrā, par ritekļa 
izjaukšanu vai par lēmumu to vairs 
nereģistrēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valsts ritekļu reģistru iekļaušanai 
Eiropas ritekļu reģistrā ir jābūt pabeigtai 
ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā. Komisija ar īstenošanas 
aktiem nosaka dokumentu formātu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
48. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Reģistrā norāda šādu informāciju par 
katru ritekli:
a) ritekļa Eiropas numuru;
b) norādi par “EK” verifikācijas 
deklarāciju un izdevējiestādi;
c) norādi par 44. pantā minēto atļauju 
laist tirgū ritekļa tipu Eiropas reģistru;
d) norādi par ritekļa ekspluatētāju;
e) ritekļa izmantošanas ierobežojumus;
f) par apkopi atbildīgo struktūru.
Ja aģentūra izdod, atjauno, groza, aptur 
vai atceļ atļauju nodot ritekli 
ekspluatācijā, tā nekavējoties atjaunina 
informāciju reģistrā.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas ritekļu reģistra saturs ir jāprecizē, lai norādītu informāciju par ritekli, tādējādi 
nodrošinot tā efektivitāti un apmierinātu lietotāju komerciālās un darbības prasības. Lai 
nodrošinātu reģistra lietderīgumu, aģentūras pienākums ir to nekavējoties atjaunināt.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija reizi trijos gados un 
pirmoreiz trīs gadus pēc šīs direktīvas 
publicēšanas ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par to, kas paveikts, nodrošinot 
dzelzceļu sistēmas savstarpēju 
izmantojamību. Šajā ziņojumā ietver arī 7. 
pantā izklāstīto gadījumu un V nodaļas 

1. Komisija reizi trijos gados un pirmoreiz 
trīs gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
to, kas paveikts, nodrošinot dzelzceļu 
sistēmas savstarpēju izmantojamību. Šajā 
ziņojumā ietver arī 7. pantā izklāstīto 
gadījumu un V nodaļas piemērošanas 
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piemērošanas analīzi. analīzi. Atkarībā no ziņojuma rezultātiem 
Komisija ierosina uzlabojumus un 
pastiprināt aģentūras lomu savstarpējas 
izmantojamības īstenošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Divus gadus pēc šīs direktīvas 
publicēšanas un pēc konsultēšanas ar 
dažādām attiecīgajām pusēm Komisija 
sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par Eiropas aģentūras progresu 
attiecībā uz jauno kompetenču izpildi un 
tās darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [diviem gadiem pēc 
spēkā stāšanās dienas] var turpināt 
piemērot Direktīvas 2008/57/EK V nodaļā 
paredzētos noteikumus.

1. Dalībvalstis līdz [trīs gadiem pēc spēkā 
stāšanās dienas] var turpināt piemērot 
Direktīvas 2008/57/EK V nodaļā 
paredzētos noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un 
administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz [diviem gadiem pēc spēkā 
stāšanās dienas] izpildītu prasības, kas 
norādītas 1. un 2. pantā, 7. panta 1. līdz 
4. punktā, 11. panta 1. punktā, 13. pantā, 
14. panta 1. līdz 7. punktā, 15. panta 1. līdz 
6. punktā, 17. līdz 21. pantā, 22. panta 3. 
līdz 7. punktā, 23. līdz 36. pantā, 37. panta 
2. punktā, 38. un 39. pantā, 41. līdz 
43. pantā, 45. panta 1. līdz 5. punktā, 
51. pantā un I līdz III pielikumā.
Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai 
minēto noteikumu tekstu un minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu. Atbilstības tabulas vajadzīgas, lai 
visas iesaistītās personas varētu skaidri 
identificēt attiecīgos noteikumus, kas valsts 
mērogā piemērojami šīs direktīvas 
īstenošanai.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un 
administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz [trīs gadiem pēc spēkā 
stāšanās dienas] izpildītu prasības, kas 
norādītas 1. un 2. pantā, 7. panta 1. līdz 
4. punktā, 11. panta 1. punktā, 13. pantā, 
14. panta 1. līdz 7. punktā, 15. panta 1. līdz 
6. punktā, 17. līdz 21. pantā, 22. panta 3. 
līdz 7. punktā, 23. līdz 36. pantā, 37. panta 
2. punktā, 38. un 39. pantā, 41. līdz 
43. pantā, 45. panta 1. līdz 5. punktā, 
51. pantā un I līdz III pielikumā.
Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai 
minēto noteikumu tekstu un minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu. Atbilstības tabulas vajadzīgas, lai 
visas iesaistītās personas varētu skaidri 
identificēt attiecīgos noteikumus, kas valsts 
mērogā piemērojami šīs direktīvas 
īstenošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2008/57/EK , kurā grozījumi 
izdarīti ar IV pielikuma A daļā norādītajām 
direktīvām, atceļ [pēc diviem gadiem no 
spēkā stāšanās dienas] , neskarot 
dalībvalstu pienākumu attiecībā uz 
termiņu IV pielikuma B daļā norādīto 
direktīvu transponēšanai valsts tiesību 
aktos.

Direktīvu 2008/57/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar IV pielikuma A daļā norādītajām 
direktīvām, atceļ [pēc trīs gadiem no spēkā 
stāšanās dienas], neskarot dalībvalstu 
pienākumu attiecībā uz termiņu 
IV pielikuma B daļā norādīto direktīvu 
transponēšanai valsts tiesību aktos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. līdz 10. pantu, 11. panta 2., 3. 
un 4. punktu un 12. un 16. pantu piemēro 
no [divi gadi pēc spēkā stāšanās dienas].

Direktīvas 3. līdz 10. pantu, 11. panta 2., 3. 
un 4. punktu un 12. un 16. pantu piemēro 
no [trīs gadi pēc spēkā stāšanās dienas].

Or. fr

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a IZMAKSU KONTROLE
Veicot ierosināto pasākumu izmaksu un 
ieguvumu analīzi, ņem vērā šādus 
elementus:
– ierosinātā pasākuma izmaksas,
– ieguvumus savstarpējai izmantojamībai 
piemērošanas jomas paplašināšanas 
gadījumā, iekļaujot konkrētas tīklu un 
ritekļu apakškategorijas,
– izmaksu un kapitāla izdevumu 
samazinājumu, īstenojot vērienīgus 
ietaupījumus un sekmīgāk izmantojot 
ritekļus,
– ieguldījumu un apkopes/ekspluatācijas 
izmaksu samazinājumu, pastāvot lielākai 
konkurencei starp būvētājiem un 
uzturēšanas uzņēmumiem,
– vides uzlabojumus, kas paredzami 
dzelzceļa sistēmas tehnisko uzlabojumu 
rezultātā,
– ekspluatācijas drošības pieaugumu.
Turklāt minētajā izvērtējumā jānorāda 
iespējamā ietekme attiecībā uz visiem 
iesaistītajiem operatoriem un ekonomikas 
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dalībniekiem, tostarp vietējām un 
reģionālajām iestādēm.

Or. fr


