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Grozījums Nr. 128
Gilles Pargneaux

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantu un 
26. protokolu par sabiedriskiem 
pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Debora Serracchiani

Normatīvās rezolūcijas projekts
3.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2010. gada 17. jūnija rezolūciju,

Or. en

Grozījums Nr. 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Normatīvās rezolūcijas projekts
A.a apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

A.a tā kā valsts regulatīvajai iestādei jābūt 
neatkarīgai regulatīvai iestādei, kurai tiek 
piešķirtas atzinumu sniegšanas pēc savas 
iniciatīvas un izmeklēšanas pilnvaras un 
kura spēj arī sniegt atzinumus un pieņemt 
izpildāmus lēmumus, lai nodrošinātu 
atvērtu tirgu bez šķēršļiem, kurā pastāv 
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brīva un neizkropļota konkurence;

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes 1991. gada 29. jūlija 
Direktīva 91/440/EEK par Kopienas 
dzelzceļa attīstību, Padomes 1995. gada 
19. jūnija Direktīva 95/18/EK par dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 26. februāra 
Direktīva 2001/14/EK par dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas 
iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras 
lietošanu ir būtiski grozītas 2004. gadā 
un 2007. gadā. Tāpēc, ka ir vajadzīgi 
turpmāki grozījumi, un ņemot vērā saistību 
starp šīm tiesību normām, minētās 
direktīvas skaidrības labad ir jāpārstrādā un 
jāapvieno vienā tiesību aktā.

(1) Padomes 1991. gada 29. jūlija 
Direktīva 91/440/EEK par Kopienas 
dzelzceļa attīstību, Padomes 1995. gada 
19. jūnija Direktīva 95/18/EK par dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 26. februāra 
Direktīva 2001/14/EK par dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas 
iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras 
lietošanu ir būtiski grozītas 2004. gadā 
un 2007. gadā. Tāpēc, ka ir vajadzīgi 
turpmāki grozījumi, un ņemot vērā saistību 
starp šīm tiesību normām, minētās 
direktīvas skaidrības labad ir jāpārstrādā un 
jāapvieno vienā tiesību aktā, uzlabojot 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu
drošības noteikumus un stabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Veidojot jaunu saikni starp esošajām direktīvām būtu jāprecizē un jāuzlabo galvenie 
noteikumi, lai visiem klientiem garantētu drošus un stabilus dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lielāka Savienības pārvadājumu 
nozares integrācija ir būtisks iekšējā 
tirgus izveides elements, un dzelzceļi ir ļoti 
svarīga Savienības pārvadājumu nozares 
daļa, nozarei tiecoties panākt ilgtspējīgu 
mobilitāti.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 133
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lielāka Savienības pārvadājumu 
nozares integrācija ir būtisks iekšējā tirgus 
izveides elements, un dzelzceļi ir ļoti 
svarīga Savienības pārvadājumu nozares 
daļa, nozarei tiecoties panākt ilgtspējīgu 
mobilitāti.

(2) Lielāka Savienības pārvadājumu 
nozares integrācija ir būtisks iekšējā tirgus 
elements, un dzelzceļi ir ļoti svarīga 
Savienības pārvadājumu nozares daļa, 
nozarei tiecoties panākt ilgtspējīgu 
mobilitāti.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „iekšējā tirgus izveide” ir lieks, jo jau Līgumā noteikts, ka paralēli citām politikas 
jomām arī transporta politika ir iekšējā tirgus elements.

Grozījums Nr. 134
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Pirmajā dzelzceļa nozares tiesību 
aktu kopumā iekļautās direktīvas nekādā 
mērā neierobežoja ne dzelzceļa 
infrastruktūras lietošanas un 
elektroenerģijas maksas veidu un apmēru, 
ne arī jaudas iedalīšanas veidu un 
ilgumu.

Or. en

Pamatojums

ES vēl aizvien būtiski atšķiras dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa un tās 
aprēķināšanas metodes. Tas pats attiecas uz vilcienu ceļu iedalīšanu un vilces elektroapgādi. 
Jāturpina uzlabot pašreizējie tiesību akti, cenšoties palielināt maksas iekasēšanas principu 
saskaņošanas pakāpi, nodrošināt lielāku pārredzamību un stimulēt veiktspēju. Jāpanāk
pārredzamāki energoapgādes nosacījumi, vienādas vilces elektroenerģijas cenas visiem 
konkurentiem.

Grozījums Nr. 135
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) Lai efektīvi un bez diskriminācijas 
varētu piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai, 
vienlaikus veicinot ieguldījumus un 
nodrošinot pakalpojumu sniegšanas 
izmaksu efektivitāti, Eiropas Parlaments 
Komisijai prasa ierosināt jaunu tiesību 
aktu, ievērojot Eiropas Tiesas spriedumu 
par pārkāpuma procedūrām, ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc šāda sprieduma 
pasludināšanas. Šiem noteikumiem 
jānovērš infrastruktūras un darbību 
pārmērīga šķērssubsidēšana.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums atgādina, ka Eiropas Komisijai un visiem dalībniekiem jāievēro un jāpieņem 
tiesību akti saskaņā ar EKT spriedumu tiesu praksi.

Grozījums Nr. 136
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Pretēji dzelzceļa nozares tiesību aktu 
kopumā noteiktajiem mērķiem 2010. 
gadam dzelzceļa nozares īpatsvars 
transporta jomā pēdējos desmit gados nav 
palielinājies, un tas apliecina 
nepieciešamību pārstrādāt pašreizējo 
direktīvas redakciju.

Or. es

Pamatojums

Ar pirmo dzelzceļa nozares tiesību aktu kopumu nav izdevies īstenot tajā paredzētos mērķus, 
un dzelzceļa transports joprojām nav pārāk konkurētspējīgs ar citiem transporta veidiem. 
Turklāt pēdējos gados ir novērojams, ka sarūk dzelzceļa kravu pārvadājumu skaits un ir vēl 
daudz darāmā, līdz tiks izveidota vienota Eiropas dzelzceļa telpa, kas sekmēs īsta iekšējā 
tirgus izveidi.

Grozījums Nr. 137
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) Joprojām trūkst pienācīgu 
ieguldījumu dzelzceļa infrastruktūras 
attīstībā un uzturēšanā, lai nozare varētu 
attīstīties un uzlabot savu konkurētspēju.

Or. es
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Pamatojums

Ieguldījumu trūkums ir galvenā problēma, kas jārisina, īstenojot šo reformu.

Grozījums Nr. 138
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.c) Tirgus nosacījumu pārredzamības 
trūkums ir nepārprotams konkurētspējīgu 
dzelzceļa pakalpojumu šķērslis.

Or. es

Pamatojums

Pārredzamības trūkums apgrūtina jaunu uzņēmumu izveidi nozarē, kas tādējādi kļūtu 
konkurētspējīgāka.

Grozījums Nr. 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Pret dalībvalstīm uzsākto pienākumu 
neizpildes procedūru skaits liecina, ka 
spēkā esošos tiesību aktus ir iespējams 
interpretēt atšķirīgi un ka dzelzceļa 
nozares pirmo tiesību aktu kopumu ir 
nepieciešams padarīt skaidrāku un 
uzlabot, lai nodrošinātu Eiropas dzelzceļa 
tirgus patiesu atvēršanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Fizikālo un tehnisko īpašību dēļ 
dzelzceļiem ir liela nozīme drošības, vides, 
transporta efektivitātes un 
energoefektivitātes nodrošināšanā. Tāpēc 
dzelzceļu svarīgā nozīme ilgtspējīgā 
transporta politikā galvenokārt būtu 
jāizmanto, lai ar ES transporta politikas 
palīdzību īstenotu stratēģijā „ES 2020” un 
ceļvedī 2050. gadam izvirzītos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Vienotās Eiropas dzelzceļa telpas 
efektivitāti var panāk, tikai nošķirot 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus no 
infrastruktūras pārvaldītājiem, nodrošinot 
brīvu piekļuvu dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgum, tādējādi panākot 
taisnīgus konkurences apstākļus un 
dzelzceļa pārvadājumu savstarpēju 
izmantojamību un nozares ilgtspējību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Direktīvas priekšlikums
Recital 3

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāuzlabo dzelzceļa sistēmas 
efektivitāte, lai to integrētu konkurences 
tirgū, vienlaicīgi ņemot vērā dzelzceļa 
īpatnības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Dažādu sociālo sistēmu pastāvēšana 
dalībvalstu dzelzceļa nozarē rada 
negodīgas konkurences risku starp 
jauniem un vēsturiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem un rosina 
veikt saskaņošanu, pilnībā ievērojot 
nozares un dalībvalstu īpatnības.

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Ir jānodrošina reglamentēta 
regulatīvo iestāžu uzraudzības darbība, lai 
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novērstu diskrimināciju starp dzelzceļa 
uzņēmumiem, kā arī ir jānodrošina 
tarifikācijas principu atbilstība un 
grāmatvedības nošķiršana.

Or. es

Pamatojums

Iestāžu darbības nenodrošināšana ir viens no dzelzceļa nozares konkurētspēju ierobežojošiem 
aspektiem.

Grozījums Nr. 145
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai pabeigtu Eiropas dzelzceļa telpu, 
ir jādrošina pilnīga dzelzceļa sistēmas 
savstarpēja savietojamība Eiropas līmenī. 
Eiropas Dzelzceļa aģentūrai jāpiešķir 
attiecīgas pilnvaras un resursi šī mērķa 
ātrākai sasniegšanai, cita starpā attiecībā 
uz kopēju standartu izstrādi ritošā sastāva 
un drošības un signalizācijas sistēmu 
sertificēšanai.

Or. nl

Grozījums Nr. 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reģionu, pilsētas un piepilsētas 
pārvadājumi, kā arī turp un atpakaļ 
braucieni caur Lamanša tuneli būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reģionu, pilsētas un piepilsētas 
pārvadājumi, kā arī turp un atpakaļ
braucieni caur Lamanša tuneli būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas.

(4) Reģionu, pilsētas un piepilsētas 
pārvadājumi, kā arī braucieni caur 
Lamanša tuneli būtu jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paplašina pastāvošo atbrīvojumu autotransporta līdzekļiem, kas veic turp un 
atpakaļ braucienus, attiecinot to uz visiem braucieniem, lai Lamanša tunelis varētu labāk 
īstenot savu iekšējās tirdzniecības attīstīšanas funkciju un nenodalītas Eiropas dzelzceļu 
darbības sfēras radīšanas funkciju.

Grozījums Nr. 148
Brian Simpson

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reģionu, pilsētas un piepilsētas 
pārvadājumi, kā arī turp un atpakaļ 
braucieni caur Lamanša tuneli būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas.

(4) Reģionu, pilsētas un piepilsētas 
pārvadājumi, kā arī turp un atpakaļ 
braucieni caur Lamanša tuneli būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas. 
Tāpat no šīs direktīvas darbības jomas 
jāizslēdz kultūrvēsturiskā mantojuma un 
muzeju dzelzceļu līnijas, kam ir savas 
sliedes.
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Or. en

Grozījums Nr. 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai padarītu dzelzceļa pārvadājumus 
efektīvus un konkurētspējīgus ar citiem 
pārvadājumu veidiem, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem būtu neatkarīgu uzņēmēju 
statuss, kuru darbībai ir komerciāls 
raksturs un kuri pielāgojas tirgus 
vajadzībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Inovācijas un uzlabojumi dzelzceļa 
pasažieru un kravas pārvadājumu 
pakalpojumu jomā būtu jāpanāk ar 
saskaņotāku un stabilāku finansējumu 
dzelzceļa infrastruktūrai, atbilstīgu 
regulējumu un pakāpenisku tirgu 
atvēršanu, neapdraudot šīs nozares 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
pienākumus un sociālos standartus. 
Pāreja no citiem transporta veidiem uz šo 
transporta veidu ir ES turpmākās 
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politikas galvenais uzdevums.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
no vienas puses, būtu jānošķir 
pārvadāšanas pakalpojumi un, no otras 
puses, infrastruktūras uzturēšana. Šādā 
situācijā šīs divas darbības ir jāvada 
atsevišķi, un tām jābūt atsevišķiem 
kontiem, kā sākotnēji noteikts Direktīvas 
91/440/EEK, kas pēc tam grozīta ar 
Direktīvu 2001/12/EK, 6. pantā.

Vai un kādā mērā dalībvalstis līdz šim 
ievērojušas Direktīvas 91/440/EEK un 
Direktīvas 2001/12/EK noteikumus, 
jāvērtē Tiesai, tāpēc šis tiesību akts 
(pārskatītā redakcija) neietekmē par šo 
direktīvu nepareizu īstenošanu sāktās 
pienākumu neizpildes procedūras.
Tā kā nav nepārprotamas saiknes starp 
tirgus atvērtības pakāpi un 
infrastruktūras un dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu nošķirtību, šīs pārskatīšanas 
mērķis ir izveidot atvērtu piekļuvi ES 
dzelzceļu tīklam un likvidēt valstu 
nelikumīgi uzliktos šķēršļus. Tādēļ šī 
pārskatīšana vajadzīga, lai precizētu un 
uzlabotu esošos noteikumus un šajā 
saistībā neieviestu jaunus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Komisija 20011. gada martā savā Baltajā grāmatā ir publicējusi nākamo priekšlikumu plānu 



AM\870642LV.doc 15/185 PE467.166v01-00

LV

par infrastruktūras pārvaldīšanas un dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas noteikumu 
nošķiršanu. Arī pret 13 dalībvalstīm ierosinātās pienākumu neizpildes procedūras ieviesīs 
lielāku skaidrību šajos jautājumos.

Grozījums Nr. 152
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada, un tām jābūt 
atsevišķiem kontiem.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no izvēlētā darbības modeļa atsevišķi konti pietiekamā mērā nodrošina dažādu 
darbību nošķirtību.

Grozījums Nr. 153
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.

6. Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem. Arī 
atsevišķa personāla politika ir ļoti svarīga, 
lai nodrošinātu efektīvu Eiropas dzelzceļa 
telpas darbību.

Or. nl



PE467.166v01-00 16/185 AM\870642LV.doc

LV

Pamatojums

Tā kā infrastruktūras pārvaldītājiem ir jāpieņem patstāvīgi lēmumi, viņiem jāuzņemas arī 
pilna atbildība par savu personāla politiku.

Grozījums Nr. 154
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem, visu 
īstenojot pārredzami, lai novērstu valsts 
līdzekļu novirzīšanu citām 
komercdarbībām.

Or. es

Pamatojums

Tikai šādi ir iespējams strādāt pārredzami, attīstot konkurētspējīgāku un pieejamāku tirgu.

Grozījums Nr. 155
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē un tās efektīvu darbību, 
būtu jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.

(6) Lai nodrošinātu dzelzceļa sistēmas 
attīstību nākotnē, tās efektīvu darbību un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, būtu skaidri un stingri 
jānošķir pārvadāšanas pakalpojumi no 
infrastruktūras uzturēšanas. Šādā situācijā 
šīs divas darbības ir jāvada atsevišķi, un 
tām jābūt atsevišķiem kontiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 156
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Transporta pakalpojumu sniegšanas 
un infrastruktūras uzturēšanas 
pārstrukturēšanai nav jārada negatīvas 
sekas attiecībā uz dzelzceļa nozarē 
strādājošo darba un sociālajiem 
apstākļiem. Lai izvairītos no sociālā 
dempinga un negodīgas konkurences, ko 
radītu jauni tirgus dalībnieki, kas 
neievērotu dzelzceļa nozarē noteikto 
sociālo standartu minimumu, būtu jāņem 
vērā sociālā nodrošinājuma klauzulas.

Or. fr

Pamatojums

Iespējamajiem pielāgojumiem, kas vēl jāīsteno, lai valsts tiesības saskaņotu ar dzelzceļa 
nozares pirmā tiesību aktu kopuma noteikumiem, nav jārada dzelzceļa nozarē strādājošo 
darba apstākļu pasliktināšanās.

Grozījums Nr. 157
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Jāpanāk stingri nošķirti 
infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma konti. Vienai 
darbības jomai piešķirto publisko 
finansējumu nedrīkst novirzīt citai 
darbības jomai. Šis aizliegums skaidri 
jānorāda katras darbības jomas 
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grāmatvedības noteikumos. Dalībvalsts un 
valsts regulējošā iestāde nodrošina šā 
aizlieguma efektīvu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Jāuzlabo infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma savstarpējās 
publiskā finansējuma plūsmas pārredzamība.

Grozījums Nr. 158
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Tā kā ES ir dzelzceļa tīkli, kuru 
sliežu platums neatbilst sliežu platumam 
ES galvenajā dzelzceļa tīklā, un tāpēc tie 
ir tehniski atdalīti no ES galvenā 
dzelzceļa tīkla, bet tomēr savienoti ar trešo 
valstu dzelzceļu tīkliem, ja vajadzīgs, šo 
tīklu ekonomiskā un sociālā stabilitāte 
jāsaglabā ar īpašiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā to dalībvalstu, kurās ir atšķirīgs sliežu platums un kuras savienotas gandrīz tikai 
ar trešo valstu dzelzceļu tīkliem, īpašais stāvoklis.

Grozījums Nr. 159
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Neatkarīgi no to komercdarbības 
modeļa rakstura visiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem jāievēro 
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esošie valsts tiesību akti sociālās 
aizsardzības un veselības jautājumos, lai 
izvairītos no sociālā dempinga un 
negodīgas konkurences.

Or. fr

Pamatojums

Konkurencei dzelzceļa tirgū nav jānotiek uz strādājošo darba apstākļu un sociālās 
aizsardzības rēķina. Jāgarantē valsts tiesību aktu ievērošana sociālās aizsardzības un 
veselības jomā visiem pārvadājumu uzņēmumiem neatkarīgi no to komercdarbības modeļa.

Grozījums Nr. 160
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Lai nodrošinātu dzelzceļa transporta 
konkurētspēju attiecībā pret 
autotransportu, jāsaskaņo valstu dažādie 
noteikumi, piemēram, dzelzceļa 
pārvadājumu drošības noteikumi, 
pavaddokumentu standartizācija un 
lietošana, vilcienu sastāva komplektācijas 
noteikumi un dokumentācija, vilciena 
vadības signālu un zīmju standartizācija, 
bīstamu vielu pārvadāšanas pasākumu 
standartizācija un uzraudzība, kā arī 
atkritumu pārvadājumu vienots reģistrs 
un uzraudzība.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Jānodrošina stingri nošķirti 
infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma konti. Vienai 
darbību jomai piešķirto publisko 
finansējumu nedrīkst novirzīt citai 
darbību jomai. Šis aizliegums skaidri 
jānorāda katras darbības jomas 
grāmatvedības noteikumos. Dalībvalstis 
nodrošina šā aizlieguma efektīvu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Transporta pakalpojumu sniegšanas 
un infrastruktūras uzturēšanas 
nošķiršanai nebūtu jārada negatīvas 
sekas attiecībā uz dzelzceļa nozarē 
strādājošo darba un sociālajiem 
apstākļiem. Lai izvairītos no sociālā 
dempinga un negodīgas konkurences, ko 
radītu jauni tirgus dalībnieki, kas 
neievērotu dzelzceļa nozarē noteikto 
sociālo standartu minimumu, būtu jāņem 
vērā sociālā nodrošinājuma klauzulas.

Or. ro

Pamatojums

Transporta pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras uzturēšanas nošķiršanai nebūtu 
jārada negatīvas sekas attiecībā uz dzelzceļa nozarē strādājošo darba un sociālajiem 
apstākļiem. Lai izvairītos no sociālā dempinga un negodīgas konkurences, ko radītu jauni 
tirgus dalībnieki, kas neievērotu dzelzceļa nozarē noteikto sociālo standartu minimumu, būtu 
jāņem vērā sociālā nodrošinājuma klauzulas.
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Grozījums Nr. 163
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) Lai uzlabotu dzelzceļa transporta 
pievilcību, salīdzinot ar autotransportu, 
vajadzīgi juridiski noteikumi, kas 
mazinātu ritošā sastāva trokšņa līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Brīvas pakalpojumu sniegšanas 
princips būtu jāpiemēro dzelzceļa nozarē, 
ievērojot šīs nozares īpatnības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Dzelzceļa nozares darbinieki vēlas 
augstu sociālo standartu līmeni. Augsts 
pakalpojumu un drošības līmenis jāpanāk 
ar darbinieku apmācību un darba 
apstākļiem .
Tāpēc jāuztur darba ņēmēju tiesības veikt 
darbības, kuru mērķis ir saglabāt sociālos 
standartus un uzlabot pakalpojumu 
kvalitāti. Par šīm darbībām laicīgi jāziņo
lietotājiem, un lietotāji laicīgi jāinformē 
par alternatīvām mobilitātes un 
transporta nodrošināšanas iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai palielinātu konkurenci dzelzceļa 
pakalpojumu organizēšanā attiecībā uz 
uzlabotu komfortu un patērētājiem 
sniegtajiem pakalpojumiem, dalībvalstīm 
būtu jāsaglabā vispārīga atbildība par 
attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras 
attīstību.

8. Lai palielinātu konkurenci dzelzceļa 
pakalpojumu organizēšanā attiecībā uz 
uzlabotu komfortu un patērētājiem 
sniegtajiem pakalpojumiem, dalībvalstīm 
būtu jāsaglabā vispārīga atbildība par 
attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras 
attīstību, izvirzot tirgus pieprasījumu par 
vienu no galvenajiem priekšnoteikumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 167
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju dalībvalstīm 
būtu jāpieņem noteikumi, ar ko dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem nosaka 
pienākumu maksāt par dzelzceļa 
infrastruktūras izmantošanu. Šādi 
noteikumi nedrīkstētu diskriminēt 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu starpā.

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju dalībvalstīm 
būtu jāpieņem noteikumi, ar ko dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem nosaka 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas 
pienākumus. Šādi noteikumi nedrīkstētu 
ne diskriminēt dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu starpā, ne arī radīt dzelzceļa 
darbinieku sociālā dempinga iespējamību.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums attiecas uz noteikumiem, nevis uz infrastruktūras izmantošanas maksu; tāpēc 
dalībvalstīm jāizstrādā noteikumu sistēma. Turklāt nediskriminējoša attieksme pret 
uzņēmumiem ir konkrēts noteikums, tāds pats noteikums par pienācīgu atalgojumu jāpiemēro 
darba ņēmējiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumā, kas sniedz pakalpojumus.

Grozījums Nr. 168
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju dalībvalstīm 
būtu jāpieņem noteikumi, ar ko dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem nosaka 
pienākumu maksāt par dzelzceļa 
infrastruktūras izmantošanu. Šādi 
noteikumi nedrīkstētu diskriminēt 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu starpā.

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju dalībvalstīm 
būtu jāpieņem noteikumi, ar ko dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem skaidri un 
pārredzami nosaka pienākumu maksāt par 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, 
novēršot diskrimināciju starp tiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 169
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Eiropas Savienībai jāizpēta 
alternatīvi finansējuma avoti Eiropas 
dzelzceļa projektiem, izmantojot 
inovatīvus finanšu instrumentus, 
piemēram, Eiropas projektu obligācijas.

Or. fr

Pamatojums

Finansējuma trūkums ir viens no dzelzceļu smagās situācijas galvenajiem iemesliem Eiropā. 
Tādēļ būtu jāattīsta stratēģijas un alternatīvi finansējuma avoti un jo īpaši jāpalielina 
infrastruktūru publiskais finansējums.

Grozījums Nr. 170
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) ES jāmeklē alternatīvi Eiropas 
dzelzceļa projektu finansēšanas avoti, 
izmantojot inovatīvus finanšu 
instrumentus, piemēram, ES projektu 
obligācijas, lai piesaistītu privātos 
ieguldītājus un uzlabotu piekļuvi riska 
kapitālam. Arī skaidrs un pārredzams 
juridiskais pamats var padarīt dzelzceļa 
pārvadājumu tirgu pievilcīgu privātajiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Finanšu resursu trūkums ir viens no Eiropas dzelzceļu sarežģītā stāvokļa galvenajiem 
iemesliem. Jāizstrādā alternatīvas finansēšanas stratēģijas un jāmeklē jauni finansēšanas 
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avoti. Īpaši jāpalielina finansējums infrastruktūrai. Dalībvalstīm, piešķirot finansējumu 
savām infrastruktūrām, jāsaņem garantijas, ka šī nauda tiks tikai infrastruktūras mērķiem, 
nevis citiem mērķiem.

Grozījums Nr. 171
Brian Simpson

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Dalībvalstīm un infrastruktūras 
pārvaldītājiem jāspēj finansēt 
ieguldījumus infrastruktūrā, izmantojot 
citus līdzekļus, kas nav valsts tiešais 
finansējums, piemēram, privātā sektora 
finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Vēlams norādīt, ka infrastruktūras pārvaldītājiem ir iespēja veidot uzņēmumu vai nodrošināt 
darbību, izmantojot alternatīvus finansējuma modeļus, piemēram, privāto finansējumu. Tas ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai saglabātu dalībvalstu esošos finansēšanas mehānismus.

Grozījums Nr. 172
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu 
tirgu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tā kā tirgus kopš 2006. gada ir atvērts, šim apsvērumam nav pamata.



PE467.166v01-00 26/185 AM\870642LV.doc

LV

Grozījums Nr. 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu 
tirgu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 174
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu tirgu.

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, un jo īpaši gadījumos, kad 
atšķirīgais sliežu platums vēl aizvien rada 
konkurences šķēršļus, ir nekavējoties
jārīkojas, lai atvērtu tirgu.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, atšķirīgais sliežu platums Francijā un Spānijā, papildinot jau tā skarbos 
regulējuma šķēršļus dzelzceļa pārvadājumu nozarē, ir konkrēts un reāls konkurences šķērslis.
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Grozījums Nr. 175
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu 
tirgu.

(11) Jaunajam tiesiskajam regulējumam 
jārada iespēja uzturēt un attīstīt 
sabiedriskus pakalpojumus, kā to paredz 
LESD 14. pants un 26. protokols.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jānodrošina sabiedrisku pakalpojumu attīstība pārvadājumu — un jo īpaši dzelzceļa 
pārvadājumu — jomā. Turklāt šis jautājums ir ticis atkārtoti aplūkots Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas 2011. gada 16. marta atzinumā.

Grozījums Nr. 176
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu tirgu.

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai ne tikai
atvērtu tirgu, bet dalībvalstīm jāpieņem arī 
skaidrs lēmums par videi mazāk labvēlīgu 
pārvadājumu veidu aizvietošanu ar preču 
ilgtspējīgu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus atvēršana ir prasība, bet dalībvalstīm tā jāatbalsta, citu transporta veidu vietā skaidri 
un stingri izvēloties dzelzceļa transportu. Pirmais solis ir Regulas par kravas pārvadājumu 
koridoriem pieņemšana.
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Grozījums Nr. 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu 
tirgus. 

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti pasažieru 
un kravu pārvadājumu nozarē, jo īpaši 
pārrobežu pārvadājumos, ir jārīkojas, lai 
atvērtu atsevišķu dalībvalstu tirgus. 

Or. it

Pamatojums

Eiropas līmenī dzelzceļa transports ir viena no retajām nozarēm, kurās vēl nav ieviests 
vienotais tirgus. Tāpēc tirgus atvēršana jāpabeidz, liberalizējot valsts transportu.

Grozījums Nr. 178
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu tirgu.

(11) Lai nodrošinātu efektivitāti kravu 
pārvadājumu nozarē, jo īpaši pārrobežu 
pārvadājumos, ir jārīkojas, lai atvērtu tirgu, 
veicinot konkurētspēju.

Or. es

Pamatojums

Tirgus konkurētspēja ir būtiska efektivitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu to, ka piekļuves 
tiesības dzelzceļa infrastruktūrai visā 
Savienībā piemēro vienādi un bez 
diskriminācijas, ir lietderīgi ieviest licenci 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 180
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pārvadājumos ar pieturām būtu 
jāatļauj jauniem tirgus dalībniekiem pa 
ceļam uzņemt un izlaist pasažierus, lai 
nodrošinātu, ka šādas operācijas ir 
ekonomiski stabilas, un novērstu to, ka 
potenciālie konkurenti tiek nostādīti 
nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar 
esošajiem operatoriem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, lai iekļautu valsts pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizāciju. 
Mums nav jāgaida līdz Eiropas Komisijas priekšlikumam 2012. gadā, bet jau šajā 
pārskatītajā redakcijā jāiekļauj Eiropas tirgus atvēršana konkurencei.

Grozījums Nr. 181
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pārvadājumos ar pieturām būtu 
jāatļauj jauniem tirgus dalībniekiem pa 
ceļam uzņemt un izlaist pasažierus, lai 
nodrošinātu, ka šādas operācijas ir 
ekonomiski stabilas, un novērstu to, ka 
potenciālie konkurenti tiek nostādīti 
nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar 
esošajiem operatoriem.

(13) Pārvadājumos ar pieturām būtu 
jāatļauj jauniem tirgus dalībniekiem pa 
ceļam uzņemt un izlaist pasažierus, 
nodrošinot, ka šādas operācijas neizjauc 
sabiedrisku pakalpojumu vispārējo 
struktūru, ko ieviesušas vai vēlas ieviest 
kompetentās iestādes, un nekaitē to 
sociālajiem vai vides mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jānodrošina sabiedrisku pakalpojumu attīstība pārvadājumu — un jo īpaši dzelzceļa 
pārvadājumu — jomā. Turklāt šis jautājums ir ticis atkārtoti aplūkots Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas 2011. gada 16. marta atzinumā.

Grozījums Nr. 182
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Lai turpinātu palielināt dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu tīklu efektivitāti, 
Eiropas Parlaments lūdz Eiropas 
Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada beigās 
ierosināt tiesību aktu par pasažieru 
pārvadājumu vietējo tirgu liberalizāciju, 
vienlaikus nodrošinot sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu finansiālo līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, lai iekļautu valsts pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizāciju. 
Mums nav jāgaida līdz Eiropas Komisijas priekšlikumam 2012. gadā, bet jau šajā 
pārskatītajā redakcijā jāiekļauj Eiropas tirgus atvēršana konkurencei.
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Grozījums Nr. 183
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jaunu atvērtas piekļuves, 
starptautisku pasažieru pārvadājumu ar 
pieturām ieviešanu nevajadzētu izmantot, 
lai atvērtu iekšzemes pasažieru 
pārvadājumu tirgu, bet tikai koncentrēties 
uz pieturām, kas ir iekļautas starptautiskā 
maršrutā. Jauno pakalpojumu 
galvenajam mērķim būtu jābūt pārvadāt 
pasažierus, kas dodas starptautiskos 
braucienos. Novērtējot, vai tāds ir 
pakalpojuma galvenais mērķis, būtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā attiecīgi no 
vietējiem vai starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem iegūtā apgrozījuma un 
apjoma proporcija, kā arī pakalpojuma 
ilgums. Pakalpojuma galvenā mērķa 
novērtēšana pēc ieinteresētās puses 
lūguma būtu jāveic attiecīgajai valsts 
regulatīvajai iestādei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, lai iekļautu valsts pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizāciju. 
Mums nav jāgaida līdz Eiropas Komisijas priekšlikumam 2012. gadā, bet jau šajā 
pārskatītajā redakcijā jāiekļauj Eiropas tirgus atvēršana konkurencei.

Grozījums Nr. 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jaunu atvērtas piekļuves, 
starptautisku pasažieru pārvadājumu ar 
pieturām ieviešanu nevajadzētu izmantot, 
lai atvērtu iekšzemes pasažieru 
pārvadājumu tirgu, bet tikai koncentrēties 
uz pieturām, kas ir iekļautas starptautiskā 
maršrutā. Jauno pakalpojumu 
galvenajam mērķim būtu jābūt pārvadāt 
pasažierus, kas dodas starptautiskos 
braucienos. Novērtējot, vai tāds ir 
pakalpojuma galvenais mērķis, būtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā attiecīgi no 
vietējiem vai starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem iegūtā apgrozījuma un 
apjoma proporcija, kā arī pakalpojuma 
ilgums. Pakalpojuma galvenā mērķa 
novērtēšana pēc ieinteresētās puses 
lūguma būtu jāveic attiecīgajai valsts 
regulatīvajai iestādei.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šim punktam nevajadzētu būt, jo teksts paredz vietējo pasažieru pārvadājumu atvēršanu 
konkurencei.

Grozījums Nr. 185
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jaunu atvērtas piekļuves, starptautisku 
pasažieru pārvadājumu ar pieturām 
ieviešanu nevajadzētu izmantot, lai 
atvērtu iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
tirgu, bet tikai koncentrēties uz pieturām, 
kas ir iekļautas starptautiskā maršrutā. 
Jauno pakalpojumu galvenajam mērķim 
būtu jābūt pārvadāt pasažierus, kas dodas 

(14) Jaunu atvērtas piekļuves, starptautisku 
pasažieru pārvadājumu ar pieturām 
ieviešanā vajadzētu koncentrēties uz 
pieturām, kas ir iekļautas starptautiskā 
maršrutā. Šo pakalpojumu galvenajam 
mērķim būtu jābūt pārvadāt pasažierus, kas 
dodas starptautiskos braucienos. 
Novērtējot, vai tāds ir pakalpojuma 
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starptautiskos braucienos. Novērtējot, vai 
tāds ir pakalpojuma galvenais mērķis, būtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā attiecīgi no 
vietējiem vai starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem iegūtā apgrozījuma un 
apjoma proporcija, kā arī pakalpojuma 
ilgums. Pakalpojuma galvenā mērķa 
novērtēšana pēc ieinteresētās puses lūguma 
būtu jāveic attiecīgajai valsts regulatīvajai 
iestādei.

galvenais mērķis, būtu jāņem vērā tādi 
kritēriji kā attiecīgi no vietējiem vai 
starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem 
iegūtā apgrozījuma un apjoma proporcija, 
kā arī pakalpojuma ilgums. Pakalpojuma 
galvenā mērķa novērtēšana pēc 
ieinteresētās puses lūguma būtu jāveic 
attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atjaunināt šo tekstu un padarīt to atvērtāku.

Grozījums Nr. 186
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos 
pa dzelzceļu un autoceļiem pilnvaro 
dalībvalstis un vietējās iestādes piešķirt 
sabiedrisko pakalpojumu līgumus, kuros 
var būt noteiktas ekskluzīvas tiesības 
sniegt dažus pakalpojumus. Tāpēc ir 
jānodrošina, lai minētās regulas 
noteikumi būtu saskaņoti ar principu par 
starptautisko pasažieru pārvadājumu 
atvēršanu konkurencei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, lai iekļautu valsts pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizāciju. 
Mums nav jāgaida līdz Eiropas Komisijas priekšlikumam 2012. gadā, bet jau šajā 
pārskatītajā redakcijā jāiekļauj Eiropas tirgus atvēršana konkurencei.
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Grozījums Nr. 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Regula (EK) Nr. 1370/2007 ļauj 
dalībvalstīm saistībā ar to, ka transporta 
pakalpojumu sniegšanas un 
infrastruktūras uzturēšanas nošķiršanas 
kontekstā var notikt uzņēmumu īpašnieku 
maiņa, nodrošināt strādājošajiem sociālo 
tiesību aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Konkurences atvēršana starptautiskos
pasažieru pārvadājumos var radīt sekas to 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
organizēšanai un finansēšanai, kas tiek 
veikti saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja 
ierobežot piekļuves tiesības tirgum, ja šādu 
tiesību izmantošana varētu izjaukt šo 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
ekonomisko līdzsvaru un ja attiecīgā 
regulatīvā iestāde, kas paredzēta šīs 
direktīvas 55. pantā, sniedz piekrišanu, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi, pēc tās kompetentās iestādes 
lūguma, kas piešķīrusi sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu.

(16) Konkurences atvēršana pasažieru 
pārvadājumos var radīt sekas to dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu organizēšanai un 
finansēšanai, kas tiek veikti saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu. 
Dalībvalstīm būtu jādod iespēja ierobežot 
piekļuves tiesības tirgum, ja šādu tiesību 
izmantošana varētu izjaukt šo sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru 
un ja attiecīgā regulatīvā iestāde, kas
paredzēta šīs direktīvas 55. pantā, sniedz 
piekrišanu, pamatojoties uz objektīvu 
ekonomisko analīzi, pēc tās kompetentās 
iestādes lūguma, kas piešķīrusi sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, lai iekļautu valsts pasažieru pārvadājumu tirgus liberalizāciju. 
Mums nav jāgaida līdz Eiropas Komisijas priekšlikumam 2012. gadā, bet jau šajā 
pārskatītajā redakcijā jāiekļauj Eiropas tirgus atvēršana konkurencei.

Grozījums Nr. 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Konkurences atvēršana starptautiskos 
pasažieru pārvadājumos var radīt sekas to 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
organizēšanai un finansēšanai, kas tiek 
veikti saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja 
ierobežot piekļuves tiesības tirgum, ja šādu 
tiesību izmantošana varētu izjaukt šo 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
ekonomisko līdzsvaru un ja attiecīgā 
regulatīvā iestāde, kas paredzēta šīs 
direktīvas 55. pantā, sniedz piekrišanu, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi, pēc tās kompetentās iestādes 
lūguma, kas piešķīrusi sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu.

(16) Konkurences atvēršana starptautiskos 
un vietējos pasažieru pārvadājumos var 
radīt sekas to dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu organizēšanai un 
finansēšanai, kas tiek veikti saskaņā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu. 
Dalībvalstīm būtu jādod iespēja ierobežot 
piekļuves tiesības tirgum, ja šādu tiesību 
izmantošana varētu izjaukt šo sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru 
un ja attiecīgā regulatīvā iestāde, kas 
paredzēta šīs direktīvas 55. pantā, un 
vajadzības gadījumā regulatīvo iestāžu 
tīkls, kas tiek definēts šīs direktīvas 
57. pantā, sniedz piekrišanu, pamatojoties 
uz objektīvu ekonomisko analīzi, pēc tās 
kompetentās iestādes lūguma, kas 
piešķīrusi sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt šī noteikuma darbības jomu, attiecinot to uz vietējiem 
pasažieru pārvadājumiem. Tas paredz arī nepieciešamības gadījumā iejaukšanās iespēju 
regulatīvo iestāžu tīklam.
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Grozījums Nr. 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Novērtējot, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ekonomiskais 
līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu jāņem 
vērā iepriekš noteikti kritēriji, piemēram, 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumā iekļauto pakalpojumu rentabilitāti, 
tostarp to radītā ietekme uz neto izmaksām 
kompetentajai valsts iestādei, kas piešķīra 
līgumu, pasažieru pieprasījums, biļešu 
cena, biļešu pārdošanas kārtība, pieturu 
atrašanās vieta un skaits abās robežas 
pusēs, kā arī ierosinātā jaunā pārvadājuma 
grafiks un biežums. Saskaņā ar šādu 
novērtējumu un attiecīgās regulatīvās 
iestādes lēmumu dalībvalstis var piešķirt, 
grozīt vai liegt pieprasītās tiesības par 
piekļuvi starptautiskajiem pasažieru 
pārvadājumiem, tostarp iekasēt maksu no 
jauna starptautiska pasažieru pārvadājuma 
operatora, ņemot vērā ekonomisko analīzi 
un saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem.

(17) Novērtējot, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ekonomiskais 
līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu jāņem 
vērā iepriekš noteikti kritēriji, piemēram, 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumā iekļauto pakalpojumu rentabilitāti, 
tostarp to radītā ietekme uz neto izmaksām 
kompetentajai valsts iestādei, kas piešķīra 
līgumu, pasažieru pieprasījums, biļešu 
cena, biļešu pārdošanas kārtība, pieturu 
atrašanās vieta un skaits abās robežas 
pusēs, kā arī ierosinātā jaunā pārvadājuma 
grafiks un biežums. Saskaņā ar šādu 
novērtējumu un attiecīgās regulatīvās 
iestādes lēmumu dalībvalstis var piešķirt, 
grozīt vai liegt pieprasītās tiesības par 
piekļuvi starptautiskajiem un/vai vietējiem
pasažieru pārvadājumiem, tostarp iekasēt 
maksu no jauna starptautiska un/vai vietēja
pasažieru pārvadājuma operatora, ņemot 
vērā ekonomisko analīzi un saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un vienlīdzības 
un nediskriminācijas principiem.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt šī noteikuma darbības jomu, attiecinot to uz vietējiem 
pasažieru pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 191
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Novērtējot, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ekonomiskais 
līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu jāņem 
vērā iepriekš noteikti kritēriji, piemēram, 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumā iekļauto pakalpojumu rentabilitāti, 
tostarp to radītā ietekme uz neto izmaksām 
kompetentajai valsts iestādei, kas piešķīra 
līgumu, pasažieru pieprasījums, biļešu 
cena, biļešu pārdošanas kārtība, pieturu 
atrašanās vieta un skaits abās robežas 
pusēs, kā arī ierosinātā jaunā pārvadājuma 
grafiks un biežums. Saskaņā ar šādu
novērtējumu un attiecīgās regulatīvās 
iestādes lēmumu dalībvalstis var piešķirt, 
grozīt vai liegt pieprasītās tiesības par 
piekļuvi starptautiskajiem pasažieru 
pārvadājumiem, tostarp iekasēt maksu no 
jauna starptautiska pasažieru pārvadājuma 
operatora, ņemot vērā ekonomisko analīzi 
un saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem.

(17) Novērtējot, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma sociāli ekonomiskais 
līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu jāņem 
vērā iepriekš noteikti kritēriji, piemēram, 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumā iekļauto pakalpojumu stabilitāti, 
tostarp to radītā ietekme gan uz attiecīgās 
teritorijas kohēzijas un transporta 
politiku, gan uz neto izmaksām 
kompetentajai valsts iestādei, kas piešķīra 
līgumu, pasažieru pieprasījums, biļešu 
cena, biļešu pārdošanas kārtība, pieturu 
atrašanās vieta un skaits abās robežas 
pusēs, kā arī ierosinātā jaunā pārvadājuma 
grafiks un biežums. Saskaņā ar šādiem
novērtējumiem dalībvalstis vai vietējās 
kompetentās iestādes var piešķirt, grozīt 
vai liegt pieprasītās tiesības par piekļuvi 
starptautiskajiem pasažieru 
pārvadājumiem, tostarp iekasēt maksu no 
jauna starptautiska pasažieru pārvadājuma 
operatora, ņemot vērā ekonomisko analīzi 
un saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko pakalpojumu līgumi jāpiešķir saskaņā ar sociālās un kohēzijas politikas mērķiem, 
vienlaikus ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi, tomēr šis ekonomiskais kritērijs vai šo 
pakalpojumu rentabilitāte nav vienīgie kritēriji, ko piemēro dalībvalstis vai vietējās 
kompetentās iestādes, kas atbild par šiem līgumiem. Tāpēc tām ir tiesības ievērot šīs prasības. 
Konflikta gadījumā valsts regulatīvajai iestādei, kas pilda pārsūdzības iestādes funkcijas, var 
lūgt atrisināt šo lietu.

Grozījums Nr. 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) Tirgus attīstības tendences 
pierādījušas, ka galvenais mērķis ir 
stiprināt regulatīvo iestāžu nozīmi. Tā kā 
šīs iestādes ir galvenais posms, kas 
nodrošina taisnīgu vidi objektīviem 
piekļuves nosacījumiem, tām šā uzdevuma 
izpildei vajadzīgs gan finansējums, gan 
piemēroti darbinieki, gan loģistikas 
aprīkojums.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Regulatīvajai iestādei būtu jāpilda 
savas funkcijas tā, lai tai nebūtu nekādu 
interešu konfliktu un lai tā nekādi nebūtu 
iesaistīta attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu 
līguma piešķiršanā. Regulatīvās iestādes 
pilnvaras būtu jāpaplašina, lai tā varētu 
novērtēt starptautiskā pakalpojuma mērķi 
un vajadzības gadījumā iespējamo 
ekonomisko ietekmi uz esošajiem 
sabiedrisko pakalpojumu līgumiem.

19. Regulatīvajai iestādei neatkarīgi no tā, 
ka šādas iestādes darbību var finansēt no 
valsts vispārējā budžeta vai maksas, ko 
iekasē dzelzceļa nozare, būtu jāpilda savas 
funkcijas tā, lai tai nebūtu nekādu interešu 
konfliktu un lai tā nekādi nebūtu iesaistīta 
attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu līguma 
piešķiršanā, kā arī tā, lai šī informācija 
būtu publiska. Regulatīvās iestādes 
pilnvaras būtu jāpaplašina, lai tā varētu 
novērtēt starptautiskā pakalpojuma mērķi 
un vajadzības gadījumā iespējamo 
ekonomisko ietekmi uz esošajiem 
sabiedrisko pakalpojumu līgumiem

Or. es

Pamatojums

Direktīvas tekstā definēts neatkarīgas regulatīvās iestādes jēdziens, bet trūkst atsauces par 
šādas iestādes darbības finansēšanu. Pārredzamības dēļ ir jāiekļauj skaidri izklāstīta atsauce 
uz iespējamiem finansējuma avotiem, kas var būt valsts finansējums vai nozarē iekasētā 
maksa, kā arī šādai informācijai ir jābūt publiskai.
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Grozījums Nr. 194
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Valsts regulatīvajai iestādei 
struktūras, finanšu lēmumu pieņemšanas, 
juridiskās formas un lēmumu 
pieņemšanas funkciju ziņā jābūt pilnīgi 
neatkarīgai no jebkura infrastruktūras 
pārvaldītāja, maksājumu organizācijas, 
iedalošās organizācijas vai pieteikuma 
iesniedzēja. Valsts regulatīvajai iestādei 
administratīvo funkciju veikšanai 
jānodrošina vajadzīgie darbinieki un 
resursi, lai panāktu atvērtu un 
pārredzamu dzelzceļa pārvadājumu tirgu. 
Darbinieku skaits būtu jānosaka atbilstīgi 
tirgus vajadzībām un tam jābūt mainīgam 
atkarībā no apstākļiem.
Šai iestādei jāpieņem lēmumi par 
jebkurām sūdzībām, jārīkojas pēc savas 
iniciatīvas, jāizmeklē konfliktu lietas un 
jāuzrauga tirgus attīstība. Eiropas 
Komisijas regulatīvajai nodaļai vajadzētu 
atbalstīt šo iestādi. Valsts regulatīvā 
iestāde uztur savu lēmumu projektu 
datubāzi, kas pieejama Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums atbilst ierosinātajiem 55.–57. panta grozījumiem, lai nostiprinātu regulatīvās 
iestādes nozīmi un pilnvaras. Šis priekšlikums par regulatīvās nodaļas izveidošanu Eiropas 
Komisijā (MOVE ĢD, DG COMP ĢD, ideālā gadījumā — abu kombinācija), lai konsultētu, 
vadītu un sagatavotu valstu regulatīvās iestādes uzdevumu veikšanai un vajadzīgo resursu 
(cilvēkresursu, finanšu un intelektuālo resursu) iegūšanai.

Grozījums Nr. 195
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Valsts regulatīvajai iestādei jābūt 
neatkarīgai un jāspēj nodrošināt, lai 
pilsoņiem būtu pieejami sabiedriski 
pakalpojumi un pamatpakalpojumi, kurus 
nosaka kompetentā iestāde. Tai jāspēj 
rīkoties pēc savas iniciatīvas, sasniegt 
dalībvalstu noteiktos mērķus un strīda 
gadījumā veikt izmeklēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Šīm iestādēm ir īpašas tiesības, kas pārsniedz vienkāršas pārbaudes veikšanu. Turklāt 
sabiedrisku pakalpojumu attīstības kontekstā to uzdevumiem jāmainās, lai tie vairs 
neaprobežotos vienīgi ar pārvadājumu uzņēmumu piekļuvi tirgum bez diskriminācijas, lai 
kļūtu plašāki, ietverot nozares regulēšanu ar mērķi radīt iespēju Eiropas pilsoņiem piekļūt 
šiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas tiek noteikti dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 196
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Valsts regulatīvajai iestādei būtu 
jābūt neatkarīgai iestādei un jāpilda 
šķīrējtiesas funkcijas, lai strīdu gadījumos 
atbilstīgi nediskriminācijas principiem un 
šīs direktīvas noteikumiem nodrošinātu 
taisnīgus un pārredzamus lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Precizē valsts regulatīvās iestādes šķīrējtiesas funkcijas un tās nozīmi attiecīgo noteikumu 
ievērošanā atbilstīgi šai direktīvai.
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Grozījums Nr. 197
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai veiktu ieguldījumus 
pakalpojumos, kur izmanto specializētu 
infrastruktūru, piemēram, ātrgaitas 
dzelzceļa līnijas, pieteikuma iesniedzējiem 
ir jābūt tiesiskajai noteiktībai, jo ir 
nepieciešami apjomīgi ilgtermiņa 
ieguldījumi.

(20) Lai veiktu ieguldījumus 
pakalpojumos, kur izmanto specializētu 
infrastruktūru, piemēram, ātrgaitas 
dzelzceļa līnijas vai citas sarežģītas 
infrastruktūras un ievērotu dalībvalstu 
CO2 samazināšanas mērķus vai uzlabotu 
savienojumus ar citiem transporta 
veidiem, pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt 
tiesiskajai noteiktībai, jo ir nepieciešami 
apjomīgi ilgtermiņa ieguldījumi.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi infrastruktūrā ir vidēja un ilgtermiņa; var iesaistīt ne tikai ātrgaitas dzelzceļa 
līnijas, arī esošo sliežu ceļu pielāgošana augstākām drošības un veiktspējas prasībām ir 
smags darbs ilgtermiņā, tāpēc vajadzīga tiesiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 198
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Lai veiktu ieguldījumus pakalpojumos, 
kur izmanto specializētu infrastruktūru, 
piemēram, ātrgaitas dzelzceļa līnijas, 
pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt 
tiesiskajai noteiktībai, jo ir nepieciešami 
apjomīgi ilgtermiņa ieguldījumi.

20. Lai veiktu ieguldījumus pakalpojumos, 
kur izmanto specializētu infrastruktūru, 
piemēram, ātrgaitas dzelzceļa līnijas, 
pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt 
tiesiskajai noteiktībai, kā arī skaidrai 
izpratnei par projektiem un budžeta 
saistībām attiecībā uz ilgtermiņa 
ieguldījumiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 199
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāapmainās ar informāciju un atsevišķos
vajadzības gadījumos jāsaskaņo principi un 
prakse, kā novērtēt to, vai tiek izjaukts
sabiedrisko pakalpojumu līguma 
ekonomiskais līdzsvars. Tām būtu 
pakāpeniski jāizstrādā uz savu pieredzi 
balstītas pamatnostādnes.

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm 
Komisijas vadībā būtu jāizveido tīkls, lai 
stiprinātu to sadarbību, izstrādājot 
kopīgus principus un apmainoties ar 
labākajām praksēm un informāciju.
Atsevišķos vajadzības gadījumos tām arī
jāsaskaņo principi un prakse, kā novērtēt 
sabiedrisko pakalpojumu līguma vispārējo 
struktūru. Tām būtu pakāpeniski jāizstrādā 
uz savu pieredzi balstītas kopējas Eiropas 
pamatnostādnes.

Or. fr

Pamatojums

Šīm iestādēm ir īpašas tiesības, kas pārsniedz vienkāršas pārbaudes veikšanu. Turklāt 
sabiedrisku pakalpojumu attīstības kontekstā to uzdevumiem jāmainās, lai tie vairs 
neaprobežotos vienīgi ar pārvadājumu uzņēmumu piekļuvi tirgum bez diskriminācijas, lai 
kļūtu plašāki, ietverot nozares regulēšanu ar mērķi radīt iespēju Eiropas pilsoņiem piekļūt 
šiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas tiek noteikti dalībvalstu līmenī. Mērķis ir arī 
veicināt to sadarbību.

Grozījums Nr. 200
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāapmainās ar informāciju un atsevišķos 
vajadzības gadījumos jāsaskaņo principi un 
prakse, kā novērtēt to, vai tiek izjaukts 
sabiedrisko pakalpojumu līguma 
ekonomiskais līdzsvars. Tām būtu 

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāapmainās ar informāciju un labākās 
prakses piemēriem atsevišķos vajadzības 
gadījumos jāsaskaņo principi un prakse, kā 
novērtēt to, vai tiek izjaukts sabiedrisko 
pakalpojumu līguma ekonomiskais 
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pakāpeniski jāizstrādā uz savu pieredzi 
balstītas pamatnostādnes.

līdzsvars. Tām būtu pakāpeniski jāizstrādā 
uz savu pieredzi balstītas pamatnostādnes.
Pamatojoties uz šo pieredzi, Komisijai 
būtu arī jāiesniedz priekšlikums par 
Eiropas regulatīvās iestādes izveidošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 201
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāapmainās ar informāciju un atsevišķos 
vajadzības gadījumos jāsaskaņo principi un 
prakse, kā novērtēt to, vai tiek izjaukts 
sabiedrisko pakalpojumu līguma 
ekonomiskais līdzsvars. Tām būtu 
pakāpeniski jāizstrādā uz savu pieredzi 
balstītas pamatnostādnes.

(21) Valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāapmainās ar informāciju un Eiropas 
Komisijas un Eiropas Dzelzceļa aģentūras 
vadībā jāizveido tīkls, lai veicinātu 
savstarpējo komunikāciju un sadarbību 
kopīgu principu izstrādei. Atsevišķos
gadījumos tām jāsaskaņo principi un 
prakse, kā novērtēt to, vai tiek izjaukts 
sabiedrisko pakalpojumu līguma 
ekonomiskais līdzsvars. Tām būtu 
pakāpeniski jāizstrādā uz savu pieredzi 
balstītas kopējas Eiropas pamatnostādnes.

Or. fr

Pamatojums

Valsts regulatīvajām iestādēm jāveicina savstarpējā sadarbība, izveidojot Eiropas tīklu.

Grozījums Nr. 202
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Eiropas Parlaments prasa Eiropas 
Komisijai, ņemot vērā regulatīvo iestāžu 
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tīkla pieredzi, ne vēlāk kā 2012. gada 
beigās paralēli pasažieru pārvadājumu 
vietējo tirgu atvēršanai ierosināt izveidot 
Eiropas regulatīvo iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Pamatojoties uz valsts regulatīvo 
iestāžu tīkla pieredzi, Komisijai jāizstrādā 
tiesību akta priekšlikums ar mērķi izveidot 
Eiropas regulatīvo iestādi, kurai ir 
pārbaudes un strīdu izšķiršanas funkcija 
saistībā ar pārvalstiska rakstura 
problēmām un pārsūdzības funkcija 
saistībā ar valsts regulatīvo iestāžu 
lēmumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pausta vēlme steidzami izveidot Eiropas regulatīvo iestādi.

Grozījums Nr. 204
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Lai paplašinātu pārrobežu 
sadarbību un uzlabotu tirgus 
nosacījumus, būtu jāizveido valstu 
regulatīvo iestāžu tīkls. Piecos gados pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā šim tīklam 
būtu jākļūst par Eiropas regulatīvās 
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iestādes pamatu.

Or. en

Pamatojums

Jāstiprina pārrobežu sadarbība, tāpēc regulatīvo iestāžu sadarbības paplašināšana nav 
pietiekama — jāizveido arī Eiropas regulatīvā iestāde.

Grozījums Nr. 205
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, jānodala pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšana un apkalpes 
iekārtu ekspluatācija. Šādā situācijā šie 
divi darbības veidi neatkarīgi jāpārvalda 
atsevišķām juridiskām personām. Šādai 
neatkarībai nevajadzētu nozīmēt to, ka 
katrai apkalpes iekārtai jāizveido 
atsevišķa struktūra vai uzņēmums.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Konkurence var būt tikai līdzeklis, lai nodrošinātu prasības, ko paudusi sabiedrība un tās 
pārstāvji, tā nevar būt mērķis. Sabiedrisku pakalpojumu veicināšanas ideja nozīmē, ka šie 
mērķi ir jāmaina.

Grozījums Nr. 206
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, jānodala pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšana un apkalpes 
iekārtu ekspluatācija. Šādā situācijā šie 
divi darbības veidi neatkarīgi jāpārvalda 
atsevišķām juridiskām personām. Šādai 
neatkarībai nevajadzētu nozīmēt to, ka 
katrai apkalpes iekārtai jāizveido 
atsevišķa struktūra vai uzņēmums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apkalpes iekārtu ekspluatācija garantē pārvadājumu pakalpojumu drošību un stabilitāti, 
tāpēc šīs iekārtas nevar atdalīt vai nošķirt no dzelzceļa pārvadājumu nozares zināšanu bāzes 
un integrētas pārvaldības, jo publiskajiem vai privātajiem īpašnieki jānodrošina brīva 
piekļuve šīm iekārtām un lietošana.

Grozījums Nr. 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, jānodala pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšana un apkalpes 
iekārtu ekspluatācija. Šādā situācijā šie 
divi darbības veidi neatkarīgi jāpārvalda 
atsevišķām juridiskām personām. Šādai 
neatkarībai nevajadzētu nozīmēt to, ka 
katrai apkalpes iekārtai jāizveido 
atsevišķa struktūra vai uzņēmums.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 208
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
jānodala pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšana un apkalpes iekārtu 
ekspluatācija. Šādā situācijā šie divi 
darbības veidi neatkarīgi jāpārvalda 
atsevišķām juridiskām personām. Šādai 
neatkarībai nevajadzētu nozīmēt to, ka 
katrai apkalpes iekārtai jāizveido 
atsevišķa struktūra vai uzņēmums.

(22) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšana un 
apkalpes iekārtu ekspluatācija jāpārvalda 
pārskatāmā un nediskriminējošā veidā. 
Regulējošā iestāde nodrošina šīs 
pārskatāmās un nediskriminējošās 
pārvaldības piemērošanu saskaņā ar 
56. pantā paredzētajiem noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Pārvadājumu pakalpojumu pilnīga nošķiršana nenozīmē, ka starp šīm darbībām vienmēr būs 
taisnīga konkurence. Taču šī nošķiršana radīs papildu organizatoriskās izmaksas, lielāku 
birokrātiju un izraisīs administratīvo izmaksu pieaugumu. Tam būs nelabvēlīga ietekme uz 
dzelzceļa konkurētspēju, salīdzinot ar citiem pārvadājumu veidiem.

Grozījums Nr. 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu uzticamus un 
pietiekamus pakalpojumus, ir jānodrošina 
tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
vienmēr atbilst konkrētām prasībām, kas 

(23) Lai nodrošinātu uzticamus un 
pietiekamus pakalpojumus, ir jānodrošina 
tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
vienmēr atbilst konkrētām prasībām, kas 
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attiecas uz labu reputāciju, finanšu 
pietiekamību un profesionālo kompetenci.

attiecas uz labu reputāciju, finanšu 
pietiekamību, sociālajiem standartiem un 
profesionālo kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai nodrošinātu uzticamus un 
pietiekamus pakalpojumus, ir jānodrošina 
tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
vienmēr atbilst konkrētām prasībām, kas 
attiecas uz labu reputāciju, finanšu 
pietiekamību un profesionālo kompetenci.

23. Lai nodrošinātu uzticamus un 
pietiekamus pakalpojumus, ir jānodrošina 
tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
vienmēr atbilst konkrētām prasībām, kas 
attiecas uz labu reputāciju, finanšu 
pietiekamību, kā arī efektīviem un 
konkurētspējīgiem rezultātiem.

Or. es

Pamatojums

Uzņēmumu prasībās ir jābūt izmērāmiem kritērijiem, piemēram, darbības rezultātiem, lai 
izvērtētu, vai pakalpojums tiek vai netiek nodrošināts.

Grozījums Nr. 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Klientu un attiecīgo trešo personu 
aizsardzībai ir svarīgi nodrošināt to, ka 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
atbildība ir atbilstoši apdrošināta.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 212
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Klientu un attiecīgo trešo personu 
aizsardzībai ir svarīgi nodrošināt to, ka 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
atbildība ir atbilstoši apdrošināta.

(24) Klientu un attiecīgo trešo personu 
aizsardzībai ir svarīgi nodrošināt to, ka 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
atbildība ir atbilstoši apdrošināta.
Vajadzētu ļaut arī bankām vai citiem 
uzņēmumiem uzņemties atbildības 
apdrošināšanu avāriju gadījumos ar 
noteikumu, ka šāda apdrošināšana atbilst 
tirgus nosacījumiem, nav valsts atbalsts 
un neietver dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumus diskriminējošus elementus.

Or. en

Pamatojums

Dzelzceļu pārvadājumu uzņēmumiem jāļauj brīvi piemērot dažādas samērīgas civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas iespējas, jo dažādos dzelzceļa tīklos ir dažādas riska pakāpes. 
Daudzās dalībvalstīs civiltiesiskās apdrošināšanas jomā veiksmīgi izmanto paškapitāla 
pietiekamību vai banku garantijas.

Grozījums Nr. 213
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. Klientu un attiecīgo trešo personu 
aizsardzībai ir svarīgi nodrošināt to, ka 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 

24. Klientu un attiecīgo trešo personu 
aizsardzības nolūkā ir jānodrošina tas, ka 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
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atbildība ir atbilstoši apdrošināta. atbildība ir atbilstoši apdrošināta.

Or. es

Pamatojums

Klientu un trešo personu aizsardzību nevar atbilstoši nodrošināt, ja to nenosaka par 
pienākumu. Vārds „svarīgi” šādu aspektu neietver.

Grozījums Nr. 214
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam 
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un 
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi 
ņemot vērā veselības un sociālos 
nosacījumus un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos 
dzelzceļa posmos.

(25) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam 
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un 
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi 
ņemot vērā veselības un sociālos, un darba
nosacījumus un darbinieku tiesības uz 
pienācīgu darbu un atalgojumu un 
patērētāju tiesības saņemt stabilus 
pakalpojumus, veikt savas darbības 
konkrētos dzelzceļa posmos.

Or. en

Pamatojums

Precizējums bija vajadzīgs, lai uzsvērtu tiesības uz pienācīgiem darba nosacījumiem, tādējādi 
novēršot sociālo dempingu un ievērojot patērētāju tiesības saņemt stabilus pakalpojumus par 
pieejamām cenām.

Grozījums Nr. 215
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi
ņemot vērā veselības un sociālos 
nosacījumus un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos 
dzelzceļa posmos.

(25) Visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem būtu jāizpilda gan attiecīgās 
valsts, gan Savienības noteikumi par 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanu, ko piemēro nediskriminējošā 
veidā un kas ir paredzēti, lai nodrošinātu 
to, ka attiecīgais uzņēmums var pilnīgi 
droši, un pilnībā ņemot vērā spēkā esošos
noteikumus veselības aizsardzības un 
sociālajā jomā un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos 
dzelzceļa posmos.

Or. de

Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem pilnībā jāievēro un jāpiemēro spēkā esošie noteikumi 
veselības aizsardzības, darba ņēmēju tiesību un sociālajā jomā.

Grozījums Nr. 216
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un 
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi
ņemot vērā veselības un sociālos 
nosacījumus un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos 
dzelzceļa posmos.

(25) Visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem būtu jāizpilda arī tie 
attiecīgās valsts un Savienības noteikumi 
par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanu, ko piemēro nediskriminējošā 
veidā un kas ir paredzēti, lai nodrošinātu 
to, ka attiecīgais uzņēmums var pilnīgi 
droši, un pilnībā ņemot vērā spēkā esošos
noteikumus veselības aizsardzības un 
sociālajā jomā un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos 
dzelzceļa posmos.

Or. de
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Pamatojums

Kamēr nav ieviesti saistoši, universāli un saskaņoti Eiropas standarti (piemēram, SITS), arī 
turpmāk jāpiemēro valstu noteikumi. Lai garantētu dzelzceļa pārvadājumu drošību, šie 
noteikumi jāievēro pilnībā, nevis tikai „pienācīgi”. Drošības un veselības aizsardzības jomā 
nav pieļaujama nekonkrētība. Turklāt šeit radusies kļūda tulkojumā (salīdzinot ar franču 
valodas versiju — „le plein respect”).

Grozījums Nr. 217
Iziaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam 
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un 
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi 
ņemot vērā veselības un sociālos 
nosacījumus un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības konkrētos
dzelzceļa posmos.

25. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam 
būtu jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un 
Savienības noteikumi par dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko 
piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais 
uzņēmums var pilnīgi droši, un pienācīgi 
ņemot vērā veselības un sociālos 
nosacījumus un darbinieku un patērētāju 
tiesības, veikt savas darbības visos
dzelzceļa posmos.

Or. es

Pamatojums

Šķiet skaidrs, ka minētie nosacījumi attiecas uz visiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 218
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a Vēl aizvien pārāk bieži tiek radīti 
nepamatoti šķēršļi licenču piešķiršanai 
dzelzceļa uzņēmumu ritošajam sastāvam, 



AM\870642LV.doc 53/185 PE467.166v01-00

LV

tādējādi negatīvi ietekmējot piekļuvi 
tirgum. Tāpēc šajā sakarā Eiropas 
Dzelzceļa aģentūrai ir piešķiramas 
spēcīgas pilnvaras. Tāpēc Komisija tiek 
aicināta Regulas (EK) Nr. 881/2004 
pārskatīšanas ietvaros izpētīt, vai ir 
iespējams paplašināt Eiropas Dzelzceļa 
aģentūras pilnvaras šajā jomā.

Or. nl

Pamatojums

Dzelzceļa uzņēmumi mēdz saskarties ar grūtībām, cenšoties piekļūt dalībvalsts dzelzceļa 
tirgum. Regulas, kas regulē Eiropas Dzelzceļa aģentūras darbību, plānotās pārskatīšanas 
ietvaros aģentūrai ir jāpiešķir lielākas pilnvaras stingrāk uzraudzīt to dalībvalstu uzvedību, 
kuras netieši bloķē piekļuvi tirgum ar licencēšanas politiku starpniecību un veikt pasākumus 
pret šādu uzvedību. Ir ietverts arī aicinājums Komisijai izpētīt šo iespēju.

Grozījums Nr. 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu pārskatāmību un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un ar dzelzceļu saistītiem 
pakalpojumiem attiecībā uz visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
visas piekļuves tiesību izmantošanas ziņas 
ir publicējamas tīkla pārskatā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 220
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu pārskatāmību un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un ar dzelzceļu saistītiem 
pakalpojumiem attiecībā uz visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, visas 
piekļuves tiesību izmantošanas ziņas ir
publicējamas tīkla pārskatā.

(27) Jāsniedz informācija par piekļuves 
tiesībām un dzelzceļa infrastruktūras
izmantošanas noteikumiem un ar 
dzelzceļu saistītiem pakalpojumiem 
attiecībā uz visiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, un tā jāpublicē
infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā.

Or. en

Pamatojums

Tīkla pārskatā sniegtās informācijas precizitāte un pieejamība nodrošina pārredzamību, kā 
arī visu licencētu pretendentu iespējas brīvi izvēlēties taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi 
dzelzceļa infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 221
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Lai nodrošinātu pārskatāmību un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un ar dzelzceļu saistītiem 
pakalpojumiem attiecībā uz visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, visas 
piekļuves tiesību izmantošanas ziņas ir 
publicējamas tīkla pārskatā.

27. Lai nodrošinātu pārskatāmību un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai un ar dzelzceļu saistītiem 
pakalpojumiem attiecībā uz visiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, visas 
piekļuves tiesību izmantošanas ziņas ir 
publicējamas tīkla pārskatā tādā formātā, 
kas pieejams personām ar invaliditāti un 
ierobežotām pārvietošanās spējām.

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā citu iniciatīvu sakarā pieņemtie lēmumi un jānodrošina piekļuve visos formātos, 
lai izvairītos no invalīdu diskriminēšanas.
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Grozījums Nr. 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
iedalīšanai piemērotu shēmu un 
konkurētspējīgu pārvadātāju apvienojuma 
iznākums būs labāks dažādu transporta 
veidu līdzsvars.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Rosinot optimālu dzelzceļa 
infrastruktūras lietošanu, iznākums būs 
transporta izmaksu samazināšanās 
sabiedrībai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 224
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29.a) „Godīgu un efektīvu cenu 
noteikšanas”(Komisijas Zaļā grāmata, 
1996.) koncepcija galvenokārt jāpiemēro 
elektroenerģijas nodokļiem, ārējo izmaksu 
internalizācijai, pievienotās vērtības 
nodoklim un citiem finanšu 
instrumentiem. Politika jāveido tā, lai 
izbeigtu negodīgu, ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem neizdevīgu 
konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts atteicas uz Komisijas Baltās grāmatas par transportu ( 2011.) 39. punktu „Viedā 
cenu un nodokļu noteikšana”. Mēs vēlamies, lai EP atkārtoti uzsver savu apņēmību īstenot 
šos principus, jo mēs vēl aizvien esam paredzējuši 2031. gadā tos iekļaut piektajā Baltajā 
grāmatā.

Grozījums Nr. 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Maksas iekasēšanas un jaudas 
iedalīšanas shēmām būtu jāļauj 
uzņēmējiem godīgi konkurēt dzelzceļa 
pakalpojumu sniegšanā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.
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Grozījums Nr. 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
saistībā ar jaudas iedalīšanas shēmām 
būtu jāsaņem skaidri un saskaņoti signāli, 
kas ļautu pieņemt racionālus lēmumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jebkura maksas iekasēšanas shēma 
sūtīs lietotājiem ekonomiskus signālus. Ir 
svarīgi, lai šie signāli dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem būtu 
saskaņoti un ļautu tiem pieņemt 
racionālus lēmumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 228
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jebkura maksas iekasēšanas shēma 
sūtīs lietotājiem ekonomiskus signālus. Ir 
svarīgi, lai šie signāli dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem būtu saskaņoti 
un ļautu tiem pieņemt racionālus lēmumus.

(35) Jebkura maksas iekasēšanas shēma 
sūtīs lietotājiem ekonomiskus signālus. Ir 
svarīgi, lai šie signāli dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem būtu saskaņoti 
un skaidri un ļautu tiem pieņemt 
racionālus un ilgtspējīgus lēmumus

Or. en

Grozījums Nr. 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir vēlams, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 
tiktu stimulēti līdz minimumam samazināt 
traucējumus un veikt uzlabojumus 
dzelzceļa tīkla darbībā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 230
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Ir vēlams, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 

37. Uzskatot to par piešķiršanas kritēriju, 
ir jāpieprasa, lai dzelzceļa pārvadājumu 
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tiktu stimulēti līdz minimumam samazināt 
traucējumus un veikt uzlabojumus 
dzelzceļa tīkla darbībā.

uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 
līdz minimumam samazinātu traucējumus 
un veiktu uzlabojumus dzelzceļa tīkla 
darbībā.

Or. es

Pamatojums

Lai stāvoklis uzlabotos, traucējumu samazināšana ir jānosaka par efektivitātes prasību 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūru pārvaldītājiem. Vēlamība šķiet kas 
tāds, ko var izvēlēties.

Grozījums Nr. 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai ļaut 
dzelzceļa pakalpojumu pircējiem tieši 
piedalīties jaudas iedalīšanas procesā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 232
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai ļaut 
dzelzceļa pakalpojumu pircējiem tieši 
piedalīties jaudas iedalīšanas procesā.

(38) Dalībvalstīm būtu jāļauj tikai 
licencētiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem tieši piedalīties jaudas 
iedalīšanas procesā.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā ir apstiprināta licencētu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu spēja nodrošināt pilnīgu 
atbilstību integrētajiem drošības noteikumiem, tikai šādiem uzņēmumiem jābūt tiesīgiem 
pretendēt uz piekļuvi dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir svarīgi ņemt vērā gan pretendentu, 
gan infrastruktūras pārvaldītāja ar 
uzņēmējdarbību saistītās prasības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 234
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40.a) Lai paplašinātu dzelzceļa 
pārvadājumu tirgu jaunu potenciālu 
klientu vajadzībām, jāatbalsta viena 
kravas vagona pakalpojumi. Tāpēc ir 
svarīgi, lai, iedalot jaudas, infrastruktūras 
pārvaldītājs ņemtu vērā šos pretendentus 
un ļautu tiem pilnībā izmantot šo tiesisko 
regulējumu un paplašinātu jaunu nozaru 
daļu dzelzceļa pārvadājumu tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Jaudas iedalīšanas norisē nedrīkst 
pieļaut nepamatotu ierobežojumu 
uzlikšanu attiecībā uz citu tādu 
uzņēmumu vēlmēm attīstīt savu 
uzņēmējdarbību, kam ir vai kas plāno 
iegūt infrastruktūras lietošanas tiesības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Ir svarīgi nodrošināt jaudas 
iedalīšanas shēmu labāku koordināciju, 
lai uzlabotu dzelzceļa izdevīgumu 
satiksmei, kurā izmanto vairāk nekā viena 
infrastruktūras pārvaldītāja tīklu, jo īpaši 
starptautiskai satiksmei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.



PE467.166v01-00 62/185 AM\870642LV.doc

LV

Grozījums Nr. 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Ir svarīgi nodrošināt jaudas iedalīšanas 
shēmu labāku koordināciju, lai uzlabotu 
dzelzceļa izdevīgumu satiksmei, kurā 
izmanto vairāk nekā viena infrastruktūras 
pārvaldītāja tīklu, jo īpaši starptautiskai 
satiksmei.

(50) Ir svarīgi nodrošināt jaudas iedalīšanas 
shēmu labāku koordināciju, lai uzlabotu 
dzelzceļa izdevīgumu satiksmei, kurā 
izmanto vairāk nekā viena infrastruktūras 
pārvaldītāja tīklu, jo īpaši starptautiskai 
satiksmei. Šajā sakarībā ir vēlama 
steidzama Eiropas regulatīvās iestādes 
izveide.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver Eiropas regulatīvās iestādes steidzamas izveides nepieciešamību.

Grozījums Nr. 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Ir svarīgi līdz minimumam samazināt 
konkurences traucējumus, kas maksas 
iekasēšanas principu būtisku atšķirību dēļ 
var rasties vai nu starp dzelzceļa 
infrastruktūrām, vai transporta veidiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.
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Grozījums Nr. 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Ir vēlams noteikt tās infrastruktūras 
pakalpojumu sastāvdaļas, kas ir būtiski 
svarīgas, lai operators varētu sniegt 
pakalpojumus, un tās, kas būtu jāsniedz 
par nelielu piekļuves maksu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā ir 
vajadzīgi, un infrastruktūras maksas 
iekasēšanas shēmām būtu jāstimulē 
infrastruktūras pārvaldītājus padarīt 
attiecīgus ieguldījumus par ekonomiski 
izdevīgiem.

(53) Lielāki ieguldījumi dzelzceļa 
infrastruktūrā — jo īpaši esošajā 
infrastruktūrā — ir vajadzīgi, un 
infrastruktūras maksas iekasēšanas 
shēmām būtu jāstimulē infrastruktūras 
pārvaldītājus padarīt attiecīgus 
ieguldījumus par ekonomiski izdevīgiem 
un ekoloģiski ilgtspējīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums



PE467.166v01-00 64/185 AM\870642LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. Ir vēlams nodrošināt, ka, pieņemot 
lēmumus transporta jomā, ņem vērā ārējās 
izmaksas un ka dzelzceļa infrastruktūras 
maksas iekasēšana var veicināt ārējo 
izmaksu saskaņotu un līdzsvarotu 
internalizāciju visos transporta veidos.

55. Ir vēlams nodrošināt, ka, pieņemot 
lēmumus transporta jomā, ņem vērā ārējās 
globālās izmaksas un ka dzelzceļa 
infrastruktūras maksas iekasēšana var 
veicināt ārējo izmaksu saskaņotu un 
līdzsvarotu internalizāciju visos transporta 
veidos.

Or. es

Pamatojums

Saistībā ar dzelzceļa infrastruktūru ārējās izmaksās ir jāņem vērā svārstības globālajā 
tirdzniecībā, citādi ir iespējams, ka tiek veicināta vietējā optimizācija (kas uzlabo ārējo 
aspektu ietekmi vietējā līmenī), bet nelabvēlīgi tiek ietekmētas ārējās izmaksas Eiropas līmenī 
(piemēram, izmantojot visgarākos un pārslogotākos maršrutus).

Grozījums Nr. 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Ir svarīgi nodrošināt, ka maksa par 
iekšzemes un starptautisko satiksmi ir 
tāda, kas ļauj dzelzceļam iekļauties tirgus 
prasībās; tādēļ infrastruktūras maksa 
būtu jānosaka to tiešo izmaksu līmenī, kas 
radušās vilcienu satiksmes pakalpojumu 
sniegšanas dēļ.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 243
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dzelzceļa infrastruktūra ir dabisks 
monopols. Tādēļ jāstimulē infrastruktūras 
pārvaldītāji samazināt izmaksas un 
efektīvi apsaimniekot savu infrastruktūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 244
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
58. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58.a Lai palielinātu dzelzceļa pārvadātu 
preču un pasažieru īpatsvaru attiecībā 
pret pārējiem transporta veidiem, ir 
vēlams panākt, ka, veicot ārējo izmaksu 
internalizāciju, dalībvalstis nodrošina, ka 
atšķirīgās maksas nerada negatīvu 
ietekmi uz infrastruktūras pārvaldītāja 
finanšu līdzsvaru. Ja infrastruktūras 
pārvaldītājs tomēr cieš zaudējumus šādas 
diferenciācijas dēļ, dalībvalstīm ir 
ieteicams pielāgot šo atšķirību, attiecīgi 
ņemot vērā noteikumus par valsts 
atbalstu.

Or. nl

Grozījums Nr. 245
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dzelzceļa transports būtu jāattīsta, 
cita starpā izmantojot pieejamos 
Savienības instrumentus, neskarot jau 
noteiktās prioritātes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 246
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dzelzceļa transports būtu jāattīsta, cita 
starpā izmantojot pieejamos Savienības 
instrumentus, neskarot jau noteiktās 
prioritātes.

(59) Ilgtspējīgs dzelzceļa transports būtu 
jāattīsta, cita starpā izmantojot pieejamos 
Savienības instrumentus, neskarot jau 
noteiktās prioritātes.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar atsauci, ka dzelzceļa transports būtu jāuzlabo, neskarot jau noteiktās prioritātes, 
t. i., ko paredz „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā”, klimata pārmaiņu problēmu risināšana.

Grozījums Nr. 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir vēlams, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 
tiktu stimulēti līdz minimumam samazināt 
traucējumus tīkla darbībā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 248
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61. Ir vēlams, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 
tiktu stimulēti līdz minimumam samazināt 
traucējumus tīkla darbībā.

61. Ir jāpieprasa, lai dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras 
pārvaldītājs tiktu stimulēti līdz 
minimumam samazināt traucējumus tīkla
darbībā.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 37. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Infrastruktūras pārvaldītājam jaudas 
iedalīšana ir saistīta ar izdevumiem, par 

svītrots
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kuriem būtu jāpieprasa samaksa.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu labāku un Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku regulējumu, var svītrot lielu daļu 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Dzelzceļa infrastruktūras efektīvai 
apsaimniekošanai un taisnīgai un 
nediskriminējošai lietošanai ir jāizveido 
regulatīva iestāde, kas pārrauga šajā 
direktīvā izklāstīto noteikumu ievērošanu 
un pilda pārsūdzības iestādes funkcijas 
neatkarīgi no iespējas izskatīt lietu tiesā.

(63) Dzelzceļa infrastruktūras efektīvai 
apsaimniekošanai un taisnīgai un 
nediskriminējošai lietošanai ir jāizveido 
valsts regulatīvas iestādes, kas pārrauga 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
ievērošanu un pilda pārsūdzības iestādes 
funkcijas neatkarīgi no iespējas izskatīt 
lietu tiesā.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt tekstu.

Grozījums Nr. 251
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. Ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai ņemtu 
vērā atsevišķu dalībvalstu īpašo
ģeopolitisko un ģeogrāfisko stāvokli un 
dzelzceļa nozares organizācijas īpatnības 
dažādās dalībvalstīs, tā nodrošinot iekšējā 

64. Ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai ņemtu 
vērā konkrēto ģeopolitisko un ģeogrāfisko 
stāvokli, kā arī dzelzceļa nozares 
organizācijas īpatnības dažādās 
dalībvalstīs, tā nodrošinot iekšējā tirgus 
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tirgus viengabalainību. viengabalainību.

Or. es

Pamatojums

Uzlabotajā redakcijā ir minēti divi aspekti, kurus iespējams apvienot.

Grozījums Nr. 252
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Komisija jāpilnvaro pielāgot šīs 
direktīvas pielikumus. Šie pasākumi ir 
vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus 
šīs direktīvas elementus, tāpēc tie 
jāpieņem kā deleģētie akti saskaņā ar 
Līguma 290. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas pielikumos iekļauti būtiski un noteicoši elementi, uz kuriem neattiecas Līguma 
290. panta noteikumi, tāpēc, lai grozītu šos elementus, jāpiemēro koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr. 253
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Šī direktīva neskar termiņus, kas 
noteikti XI pielikuma B daļā, kas 
dalībvalstīm jāievēro saskaņā ar 
iepriekšējām direktīvām,

(71) Šī direktīva neskar ne termiņus, kas 
noteikti XI pielikuma B daļā, kas 
dalībvalstīm jāievēro saskaņā ar 
iepriekšējām direktīvām, ne Iestāžu 
nolīguma 34. punktu par atbilstības 
tabulām, ne arī, ja vajadzīgs, iespēju iecelt 



PE467.166v01-00 70/185 AM\870642LV.doc

LV

koordinatoru direktīvas transponēšanai,

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāievēro gan transponēšanas termiņi, gan jāizstrādā Iestāžu nolīgumā 
paredzētās atbilstības tabulas, tādējādi uzlabojot likumdošanas procesu un atvieglojot 
Eiropas Komisijas uzraudzības pasākumus esošo noteikumu atbilstības novērtēšanai.

Grozījums Nr. 254
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas II nodaļu nepiemēro
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas 
sniedz tikai pilsētas, piepilsētas vai 
reģionālo pārvadājumu pakalpojumus.

1. Šo direktīvu piemēro dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz 
vietējos un starptautiskos dzelzceļa
pārvadājumu pakalpojumus, izņemot citus 
sliežu transporta veidus, piemēram, metro 
vai tramvajus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ar pozitīvu apgalvojumu precizēt piemērošanas jomu, ņemot vērā to, ka, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, sniedzot reģionālos un piepilsētu pārvadājumu pakalpojumus, 
izmanto dzelzceļa infrastruktūru.

Grozījums Nr. 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas II nodaļu nepiemēro 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas 
sniedz tikai pilsētas, piepilsētas vai 

1. Šīs direktīvas II nodaļu nepiemēro 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas 
sniedz tikai pilsētas, piepilsētas vai 
reģionālos pasažieru vai kravas
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reģionālo pārvadājumu pakalpojumus. pārvadājumu pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas III nodaļu dalībvalstis var 
nepiemērot:

2. Šīs direktīvas III nodaļu dalībvalstis 
saskaņā ar valstu tiesību aktu 
noteikumiem par ekspluatācijas drošību 
var nepiemērot:

Or. en

Pamatojums

Arī attiecībā uz izņēmumiem katra dalībvalsts tomēr atbild par to, lai nodrošinātu valsts 
tiesību aktos esošo drošības un dzelzceļa ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

Grozījums Nr. 257
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumiem, kas sniedz tikai dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, 
izmantojot vietēju vai reģionālu neatkarīgu 
dzelzceļa infrastruktūru;

a) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kas sniedz tikai dzelzceļa pasažieru vai 
kravu pārvadājumu pakalpojumus, 
izmantojot vietēju vai reģionālu neatkarīgu 
dzelzceļa infrastruktūru;

Or. en

Pamatojums

Vietējos dzelzceļa tīklus var izmantot gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai, jebkurā 
gadījumā attiecīgajam operatoram būtu jābūt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam.
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Grozījums Nr. 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumiem, kas sniedz tikai dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, 
izmantojot vietēju vai reģionālu neatkarīgu 
dzelzceļa infrastruktūru;

a) uzņēmumiem, kas sniedz tikai dzelzceļa 
pasažieru un kravu pārvadājumu 
pakalpojumus, izmantojot vietēju vai 
reģionālu neatkarīgu dzelzceļa 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kas sniedz tikai pilsētas vai piepilsētas 
pasažieru dzelzceļa pakalpojumus;

(b) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kas sniedz tikai pilsētas vai piepilsētas 
pasažieru dzelzceļa pakalpojumus tīklos, 
kurus izmanto tāds vienīgais dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, uz kuru 
neattiecas 1. punkts, un tik ilgi, kamēr 
attiecīgā tīkla jaudas piešķiršanu 
nepieprasa cits pretendents;

Or. en

Pamatojums

Ja uz iesaistīto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu neattiecas 1. punkta noteikumi, vienīgajam 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas izmanto šo tīklu, var nepiemērot attiecīgās prasības, 
jo īpaši apdrošināšanas jomā, tik ilgi, kamēr attiecīgā tīkla jaudas piešķiršanu nepieprasa cits 
pretendents.
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Grozījums Nr. 260
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kas sniedz tikai reģionālos dzelzceļa kravas 
pārvadājumu pakalpojumus;

c) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, 
kas sniedz tikai reģionālos dzelzceļa kravas 
pārvadājumu pakalpojumus tīklos, kurus 
izmanto tāds vienīgais dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, uz kuru 
neattiecas 1. punkts, un tik ilgi, kamēr 
attiecīgā tīkla jaudas piešķiršanu 
nepieprasa cits pretendents;

Or. en

Pamatojums

Ja uz iesaistīto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu neattiecas 1. punkta noteikumi, vienīgajam 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas izmanto šo tīklu, var nepiemērot attiecīgās prasības, 
jo īpaši apdrošināšanas jomā, tik ilgi, kamēr attiecīgā tīkla jaudas piešķiršanu nepieprasa cits 
pretendents.

Grozījums Nr. 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) dalībvalstis II, III un IV nodaļu var 
nepiemērot tikai kravu pārvadāšanai 
paredzētai atdalītai dzelzceļa 
infrastruktūrai, kuras sliežu platums 
neatbilst sliežu platumam Eiropas 
Savienības galvenajā dzelzceļa tīklā;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/14/EK 1. panta c) apakšpunkta noteikumiem dibinātu uzņēmumu 
struktūra un komerciālās intereses neatbilst dalībvalstu galveno infrastruktūras un 
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ekspluatācijas uzņēmumu darbības jomai. ES tiesību akti nedrīkst traucēt un apgrūtināt 
reģionālo dzelzceļa līniju operatoru, kas reģiona un vietējai ekonomikai rada pievienoto 
vērtību ekonomiskā un sociālā ziņā, komercdarbību. Dalībvalstīm I, III un IV nodaļa nebūtu 
jāpiemēro šādām līnijām un operatoriem un dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi pieņemt 
konkrētus lēmumus, ņemot vērā konkrētu uzņēmumu īpašos apstākļus.

Grozījums Nr. 262
Roberts Zīle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis 31. panta 5. punktu var 
nepiemērot transportlīdzekļiem, ko 
izmanto vai ko paredzēts izmantot 
satiksmei ar trešām valstīm dzelzceļa 
tīklos, kuru sliežu platums neatbilst sliežu 
platumam Savienības galvenajā dzelzceļa 
tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbībā ar trešo valstu 
infrastruktūras pārvaldītājiem var noteikt 
no 43. panta 1. punktā, VIII pielikuma 
4. punkta b) apakšpunktā minētā 
atšķirīgu laika un grafiku vilcienu ceļu 
jaudas iedalīšanai dzelzceļa tīklos, kuru 
sliežu platums neatbilst sliežu platumam 
Savienības galvenajā dzelzceļa tīklā.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ņemta vērā īpašā situācija Baltijas jūras reģiona valstīs, kur 1520 mm sliežu 
platums neatbilst sliežu platumam pārējā Eiropas Savienības tīklā.

Grozījums Nr. 264
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vietējas un reģionālas nozīmes 
atdalītiem tīkliem pasažieru pārvadāšanai, 
ko veic, izmantojot dzelzceļa 
infrastruktūru;

a) vietējas un reģionālas nozīmes 
atdalītiem tīkliem pasažieru pārvadāšanai, 
ko veic, izmantojot dzelzceļa 
infrastruktūru, kā arī dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuru vilcieni 
izmanto šīs infrastruktūras;

Or. en

Pamatojums

Papildina un paskaidro iespējamā izņēmuma darbības jomu.

Grozījums Nr. 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vietējas un reģionālas nozīmes 
atdalītiem tīkliem pasažieru pārvadāšanai, 
ko veic, izmantojot dzelzceļa 
infrastruktūru;

a) vietējas un reģionālas nozīmes 
atdalītiem tīkliem pasažieru un kravu
pārvadāšanai, ko veic, izmantojot dzelzceļa 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīkliem, kas paredzēti vienīgi pilsētas 
vai piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu veikšanai;

b) tīkliem, ko izmanto vienīgi pilsētas vai 
piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu veikšanai un ko izmanto tāds 
vienīgais dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums, uz kuru neattiecas 1. punkts, 
un tik ilgi, kamēr attiecīgā tīkla jaudas 
piešķiršanu nepieprasa cits pretendents;

Or. en

Pamatojums

Paskaidro, kādus reģionālos pasažieru pārvadājumu tīklus un pakalpojumus var neiekļaut 
piemērošanas jomā, ja uz tiem neattiecas 1. punkts.

Grozījums Nr. 267
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīkliem, kas paredzēti vienīgi pilsētas 
vai piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu veikšanai;

b) tīkliem, ko izmanto vienīgi pilsētas vai 
piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) privātīpašumā esošai dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas pastāv vienīgi tās 
īpašnieka vajadzībām, lai veiktu viņa paša 

d) privātīpašumā esošai dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas pastāv vienīgi tās 
īpašnieka vajadzībām, lai veiktu viņa paša 
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kravu pārvadājumus; kravu pārvadājumus un attiecīgajiem 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Papildina un paskaidro izņēmumu.

Grozījums Nr. 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro uzņēmumiem, 
kuru dzelzceļa ekspluatācija ir ierobežota, 
veicot tikai autotransporta līdzekļiem 
paredzētus turp un atpakaļ pārvadājumus
pa Lamanša tuneli, un autotransporta 
līdzekļu pārvadāšanai turp un atpakaļ pa 
Lamanša tuneli, izņemot 6. panta 1. 
punktu, 10., 11., 12. un 28. pantu.

4. Šo direktīvu nepiemēro pārvadājumu 
operācijām pa Lamanša tuneli un 
uzņēmumiem, kas tās izmanto, izņemot 6. 
panta 1. punktu, 10., 11., 12. un 28. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas nav piemērotas Lamanša tunelim, kas balstās uz privātu juridiski
finansiālu modeli, kura pamatā ir pašfinansējums, neizmantojot valsts līdzekļus, kas prasa 
veikt pastāvīgus pētījumus par darbības rezultātiem un jaunu ienācēju piekļuvi. Ar šo 
grozījumu vienkāršo un izskaidro atbrīvojumu, kuru iegūst tuneļa pārvadājumu operācijas.

Grozījums Nr. 270
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 

2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild par 
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dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai 
tīkla daļā var uzticēt veikt dažādām 
iestādēm vai uzņēmumiem;

dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību, uzturēšanu un ieguldījumiem, 
drošības jautājumiem, satiksmes 
pārvaldību un vilcienu vadības iekārtām, 
signalizāciju un visiem ar to saistītiem 
jautājumiem; infrastruktūras pārvaldītājs
noteiks vilciena ceļu, izvērtēs pieejamo 
jaudu un attiecīgi iedalīs sliežu ceļu, kā 
arī noteiks un iekasēs attiecīgo maksu par 
infrastruktūras lietošanu;

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītājs veic visus galvenos uzdevumus, tostarp pēdējā darbības posmā 
piešķir vilcienu ceļus, lai attiecīgajā tīklā garantētu licencēta dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma drošu un stabilu darbību; infrastruktūras pārvaldītājs atbild par darbības modeļa 
izvēli.

Grozījums Nr. 271
Peter van Dalen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai tīkla 
daļā var uzticēt veikt dažādām iestādēm vai 
uzņēmumiem;

2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas nekādā veidā 
nav daļa no 1. punktā minētā uzņēmuma 
vai nav tieši vai netieši saistīts ar to un
atbild īpaši par dzelzceļa infrastruktūras 
izveidi, pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai tīkla 
daļā var uzticēt veikt dažādām iestādēm vai 
uzņēmumiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 272
Debora Serracchiani
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai 
tīkla daļā var uzticēt veikt dažādām 
iestādēm vai uzņēmumiem;

(2) „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja galvenie pienākumi ir: 
lēmumu pieņemšana par vilcienu ceļu
iedalīšanu, tostarp gan pieejamās jaudas 
noteikšana un izvērtēšana, gan attiecīgo 
vilcienu ceļu iedalīšana un lēmumu 
pieņemšana par infrastruktūras lietošanas 
maksu, tostarp maksas noteikšana un 
iekasēšana, kā arī ieguldījumi 
infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai tīkla 
daļā var uzticēt veikt dažādām iestādēm vai 
uzņēmumiem;

2. „infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura 
iestāde vai uzņēmums, kas atbild īpaši par 
dzelzceļa infrastruktūras izveidi, 
pārvaldību un uzturēšanu, ietverot 
satiksmes pārvaldību un vilcienu vadības 
iekārtas un signalizāciju; infrastruktūras 
pārvaldītāja pienākumus visā tīklā vai tīkla 
daļā var uzticēt veikt dažādām iestādēm vai 
uzņēmumiem; šie pienākumi ir: lēmumu 
pieņemšana attiecībā uz vilcienu ceļu 
iedalīšanu, tajā skaitā konkrētu vilcienu 
ceļu noteikšana, to pieejamības 
izvērtēšana un piešķiršana, lēmumu 
pieņemšana attiecībā uz maksu par 
infrastruktūru izmantošanu, tajā skaitā 
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maksas noteikšana un iekasēšana, 
neskarot 29. panta 1. punkta noteikumus, 
kā arī līdzekļu ieguldīšana infrastruktūrā;

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums izriet no referentes nostājas par svarīgāko funkciju definīcijas pārnešanu no 
II pielikuma uz infrastruktūras pārvaldītāja definīciju un iekļauj atsauci uz 29. panta 
1. punktu par maksas ieviešanu, noteikšanu un iekasēšanu gadījumos, kad šādu maksu nosaka 
valsts valdība vai paredz konstitucionālā iekārta (skatīt 29. panta 1. punkta grozījumu).

Grozījums Nr. 274
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „regulatīvā iestāde” ir iestāde, kas 
dalībvalstī uzrauga pareizu attiecīgo
noteikumu piemērošanu, nekādā veidā 
nav iesaistīta politikas veidošanā un 
pilnībā nošķirta no uzņēmumiem, īpaši 1. 
un 2. punktā minētajiem uzņēmumiem, kā 
arī no politikas veidošanas nodaļas tajā 
pašā dalībvalstī;

Or. nl

Grozījums Nr. 275
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „Institucionālā neatkarība ir divu, 
vienam un tam pašam uzņēmumam 
nepiederošu juridisku vienību 
nošķiršana”;
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Or. en

Grozījums Nr. 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „starptautisks pasažieru pārvadājums” ir 
pasažieru pārvadāšanas pakalpojums, kurā 
vilciens šķērso vismaz vienas dalībvalsts 
robežu un kura galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs; vilciens var 
būt sakabināts un/vai sadalīts posmos, un 
dažādajiem posmiem var būt dažāda 
izcelsme un galamērķi ar noteikumu, ka 
visi vagoni šķērso vismaz vienu robežu;

5) „starptautisks pasažieru pārvadājums” ir 
pasažieru pārvadāšanas pakalpojums, kurā 
vilciens šķērso vismaz vienas dalībvalsts 
robežu un kura galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs; vilciens var 
būt sakabināts un/vai sadalīts posmos, un 
dažādajiem posmiem var būt dažāda 
izcelsme un galamērķi ar noteikumu, ka 
visi vagoni šķērso vismaz vienu robežu; 
pārrobežu pilsētu, piepilsētu vai reģionālie 
pārvadājumi, kas tiek veikti atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1370/2007, nav 
starptautiski pasažieru pārvadājumi;

Or. fr

Pamatojums

Pārrobežu pilsētu, piepilsētu un reģionālie pārvadājumi, kas tiek veikti atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 1370/2007, nav jāuzskata par starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, ciktāl tie 
veic tās pašas funkcijas un nodrošina tās pašas vietējās vajadzības kā citi pilsētas, piepilsētas 
un reģionālie pārvadājumi.

Grozījums Nr. 277
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „starptautisks pasažieru pārvadājums” ir 
pasažieru pārvadāšanas pakalpojums, kurā 
vilciens šķērso vismaz vienas dalībvalsts 

5) „starptautisks pasažieru pārvadājums” ir 
pasažieru pārvadāšanas pakalpojums, kurā 
vilciens šķērso vismaz vienas dalībvalsts 
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robežu un kura galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs; vilciens var 
būt sakabināts un/vai sadalīts posmos, un 
dažādajiem posmiem var būt dažāda 
izcelsme un galamērķi ar noteikumu, ka 
visi vagoni šķērso vismaz vienu robežu;

robežu un kura galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs, izņemot 
reģionālos pārvadājumus pārrobežu 
reģionā; vilciens var būt sakabināts un/vai 
sadalīts posmos, un dažādajiem posmiem 
var būt dažāda izcelsme un galamērķi ar 
noteikumu, ka visi vagoni šķērso vismaz 
vienu robežu;

Or. fr

Pamatojums

Jēdziens „reģions” nav jāinterpretē ģeogrāfiskā nozīmē.

Grozījums Nr. 278
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „pilsētas un piepilsētas pārvadājumi” ir 
pārvadājumu pakalpojumi, ko sniedz, lai 
apmierinātu pilsētu aglomerāta vai 
konurbācijas pārvadājumu vajadzības un 
lai nodrošinātu pārvadājumu vajadzības 
starp šādu aglomerātu vai konurbāciju un 
tās apkārtējiem apgabaliem;

6) „pilsētas un piepilsētas pārvadājumi” ir 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi, ko 
sniedz citos tīklos, kas nav sliežu 
transporta veidi, piemēram, metro vai 
tramvajs, lai apmierinātu pilsētu 
aglomerāta vai konurbācijas pārvadājumu 
vajadzības un lai nodrošinātu pārvadājumu 
vajadzības starp šādu aglomerātu vai 
konurbāciju un tās apkārtējiem 
apgabaliem;

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums, lai norādītu attiecīgos dzelzceļa tīklus un pakalpojumus, ko sniedz šajos 
tīklos.

Grozījums Nr. 279
Georges Bach
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „reģionālie pārvadājumu pakalpojumi” 
ir transporta pakalpojumi ko veic, lai 
nodrošinātu reģiona pārvadājumu 
vajadzības;

7) „reģionālie pārvadājumu pakalpojumi” 
ir transporta pakalpojumi ko veic, lai 
nodrošinātu viena vai vairāku dalībvalsts 
reģionu vai divu dalībvalstu pārrobežu 
reģionu pārvadājumu vajadzības;

Or. fr

Pamatojums

Jēdziens „reģions” nav jāinterpretē ģeogrāfiskā nozīmē.

Grozījums Nr. 280
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „tranzīts” ir Savienības teritorijas
šķērsošana, Savienības teritorijā
neiekraujot vai neizkraujot kravu un/vai 
neuzņemot un neizlaižot pasažierus;

8) „tranzīts” ir tādu kravu un/vai
pasažieru pārvadāšana, kuru izcelsme un 
galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „pretendents” ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 

12) „pretendents” ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 
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kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu;

kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu, ja to paredz valsts noteikumi;

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāļauj dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem veidot savu pārvadājumu plānu, un būtu 
jāļauj dalībvalstīm definēt atļauto pretendentu noteikšanas noteikumus.

Grozījums Nr. 282
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „pretendents” ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 
kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu;

12) „pretendents” ir licencēts dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu, lai sniegtu dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Tā kā, lai atbilstīgu tīkla jaudai iedalītu rezerves jaudas, ir nepieciešamas sarežģītas un 
galvenokārt tehniskas zināšanas un lai novērstu jebkādas sliežu ceļu piešķiršanas prakses 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, apstiprināts pretendents ir licencēts dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums. Jebkuri papildu pretendenti, kas nav dzelzceļa pakalpojumu 
uzņēmumi, piemēram, kravu vai pasta pārvadātāji, neatbilst Regulas (ES) Nr. 913/2010 
15. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „pretendents” ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 
kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu;

12) „pretendents” ir licencēts dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums un — dalībvalstīs, 
kurās šāda iespēja paredzēta, — citas 
fiziskas vai juridiskas personas, piemēram, 
kompetentās iestādes saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1370/2007 un kravas nosūtītāji, 
kravas ekspeditori un kombinēto 
pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu, lai attiecīgajā jomā sniegtu 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus;

Or. de

Pamatojums

Nepareiza konsolidācija. Formulējums atbilst Direktīvai 2001/14/EK. Tas, ka līnijas pieprasa 
citi uzņēmumi, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, nerada papildu jaudas. Gluži 
otrādi — beidzot tiks atvērta tirdzniecība ar niecīgo skaitu dzelzceļa kravu pārvadājumu 
līnijām. Paredzams, ka tādējādi strauji palielināsies dzelzceļa līniju izmatošanas cenas. 
Tādējādi sabiedrisko pakalpojumu saņēmējiem rastos lielāki izdevumi.

Grozījums Nr. 284
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „pretendents” ir dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 
kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu;

12) „pretendents” ir licencēts dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums un — dalībvalstīs, 
kurās šāda iespēja paredzēta valsts tiesību 
aktos, — citas fiziskas vai juridiskas 
personas, piemēram, kompetentās iestādes 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 un 
kravas nosūtītāji, kravas ekspeditori un 
kombinēto pārvadājumu veicēji, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
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jaudu, lai attiecīgajā jomā sniegtu 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus;

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 22. septembra Regulas (ES) 
Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu 
konkurētspējīgiem kravas 
pārvadājumiem1 noteikumi attiecas uz 
kravu pārvadājumiem šādam nolūkam 
izveidotā koridorā;
________________
1 OV L 276, 20.10.2010., 22. lpp.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējos tiesību aktos paredzēts, ka dalībvalstis pašas nosaka, vai citas fiziskas vai 
juridiskas personas var pieprasīt infrastruktūras jaudas. Šie noteikumi tika vispārināti tikai 
attiecībā uz kravu pārvadājumu koridoriem, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 913/2010, nosakot skaidrus noteikumus gadījumiem, kad šīs jaudas netiek izmantotas.

Grozījums Nr. 285
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 12.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) Regulatīvā iestāde ir autonoma un 
neatkarīga iestāde, kas atrodas katrā 
dalībvalstī, ievērojot šīs direktīvas 
55. pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Konkurence var būt tikai līdzeklis, lai nodrošinātu prasības, ko paudusi sabiedrība un tās 
pārstāvji, tā nevar būt mērķis. Sabiedrisku pakalpojumu veicināšanas ideja nozīmē, ka šie 
mērķi ir jāmaina un attiecīgi svarīga ir regulatīvo iestāžu loma.
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Grozījums Nr. 286
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 21.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a „nozīmīga iekārta” ir iekārta, 
attiecībā uz kuru kumulatīvi izpildīti šādi 
nosacījumi:
- uzņēmumam, kas izmanto iekārtu, ir 
dominējošs stāvoklis attiecīgajā tirgū,
- uzņēmumam, kas izmanto apkopes 
iekārtu, ir tehniskas iespējas piekļuves 
nodrošināšanai,
- tā kā ne fiziski, ne finansiāli nav 
iespējams aizvietot šo iekārtu, atteikums 
izmantot iekārtu varētu graut konkurenci,
- tā ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma 
vienlīdz efektīvas darbības 
nodrošināšanas neatņemama sastāvdaļa,
- nav objektīva pamatojuma nepiegādāt 
iekārtu.
Nozīmīgu iekārtu var izmantot jebkurš 
uzņēmums, infrastruktūra, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums vai jebkura trešā 
puse.

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „nozīmīga iekārta” skaidrojums ir visu dalībnieku interesēs, lai vēlāk novērstu 
jebkādas šā jēdziena interpretācijas problēmas.

Grozījums Nr. 287
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a „nozīmīga iekārta” ir iekārta, 
attiecībā uz kuru kumulatīvi izpildīti šādi 
nosacījumi:
- dzelzceļa uzņēmuma operatoram, jo 
īpaši jaunajiem konkurentiem, šis 
pakalpojums nepieciešams efektīvas 
darbības nodrošināšanai;
- uzņēmumam, kas izmanto apkopes 
iekārtu, ir jauda un tehniskas iespējas, lai 
nodrošinātu piekļuvi, ievērojot 
ekonomiskos un sociālos nosacījumus,
- tā kā ne fiziski, ne finansiāli nav 
iespējams aizvietot šo iekārtu, atteikums 
izmantot iekārtu varētu graut konkurenci,

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir samērīga pieeja, jo ir ievērotas abu pušu intereses. No vienas puses, tas 
veicina godīgu konkurenci, aizliedzot uzņēmumiem, kas izmanto iekārtas, diskriminēt jaunos 
konkurentus, liedzot tiem piekļuvi nozīmīgām iekārtām. Taču no otras puses, uzņēmumu, kas 
nodrošina nozīmīgas iekārtas, nedrīkst piespiest veikt tādas darbības, kas jaudas vai tehniskā 
ziņā nav iespējamas.

Grozījums Nr. 288
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, ciktāl tas 
attiecas uz apsaimniekošanu, vadību un 
iekšējo administratīvo, saimniecisko un 
uzskaites lietu kontroli, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri ir tiešā 
vai netiešā dalībvalstu īpašumā vai 
kontrolē, ir neatkarīgs statuss, saskaņā ar 
kuru to rīcībā ir tādi līdzekļi, budžeti un 
konti, kas ir nošķirti no valsts līdzekļiem, 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka, ciktāl tas 
attiecas uz apsaimniekošanu, vadību un 
iekšējo administratīvo, saimniecisko un 
uzskaites lietu kontroli, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, neatkarīgi no 
to īpašnieka, ir neatkarīgs statuss, saskaņā 
ar kuru to rīcībā ir tādi līdzekļi, budžeti un 
konti, kas ir nošķirti no infrastruktūras 
pārvaldītāja līdzekļiem, budžeta un 
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budžeta un kontiem. kontiem.

Or. en

Pamatojums

Pienākums attiecībā uz dzelzceļa uzņēmumu jāpilda neatkarīgi no tā, vai tas ir valsts vai 
privāts īpašums, kā arī attiecībā uz infrastruktūras pārvaldītāja pienākumiem un darbībām.

Grozījums Nr. 289
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot maksas iekasēšanas un jaudas 
iedalīšanas sistēmu un īpašos noteikumus, 
ko nosaka dalībvalstis, infrastruktūras 
pārvaldītājs ir atbildīgs par savu 
apsaimniekošanu, vadību un iekšējo 
kontroli.

2. Ievērojot maksas iekasēšanas un jaudas 
iedalīšanas sistēmu un īpašos noteikumus, 
ko nosaka dalībvalstis, infrastruktūras 
pārvaldītājs ir atbildīgs par savu 
apsaimniekošanu, vadību un iekšējo 
kontroli, un tas nozīmē, ka tā – kā 
neatkarīga uzņēmējdarbības veicēja –
rīcībā un pārvaldībā jābūt visām 
uzņēmējdarbības nodaļām.

Or. nl

Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis ir palielināt infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību. Infrastruktūras 
pārvaldītāju rīcībā jābūt visām nodaļām, kas ir nepieciešamas neatkarīga uzņēmuma 
sekmīgai darbībai, tostarp savai finanšu, juridiskajai, informācijas tehnoloģiju un stratēģijas 
nodaļai.

Grozījums Nr. 290
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Infrastruktūras pārvaldītājam ir 
jāpārvalda savas informācijas tehnoloģiju 
nodaļas, lai nodrošinātu atbilstošu 
konfidenciālās komerciālās informācijas 
aizsardzību.

Or. nl

Pamatojums

Lai garantētu patiesu neatkarību no jumta organizācijas un citiem uzņēmumiem, ir svarīgi 
nodrošināt, ka katram infrastruktūras pārvaldītājam ir sava atsevišķa informācijas 
tehnoloģiju nodaļa.

Grozījums Nr. 291
Dirk Sterckx

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstīm arīdzan jānodrošina, ka 
gan dzelzceļa uzņēmumi, gan 
infrastruktūras pārvaldītāji, kas nav 
pilnīgi neatkarīgi cits no cita, ir atbildīgi 
par savu personāla politiku.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā infrastruktūras pārvaldītājiem jāspēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, tiem jāuzņemas arī 
pilna atbildība par savu personāla politiku. Ja to personāla politika nav pilnīgi neatkarīga, 
pastāv draudi, ka šis nosacījums netiks izpildīts.

Grozījums Nr. 292
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vadība 
atbilstīgi komerciāliem principiem

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vadība

Or. en

Pamatojums

Nav ņemti vērā ne vispārīgie makroekonomikas mērķi, ne arī tas, ka dzelzceļa pārvadājumi 
un dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumi ir vispārējas nozīmes pakalpojumu daļa, tāpēc tos 
nevar pakļaut šauriem komerciāliem principiem, kas dalībvalstīm, nosakot sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākumu, vairs nav jāņem vērā.

Grozījums Nr. 293
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis dod iespēju dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem pielāgot savu 
darbību tirgum un šo darbību vadību atstāt 
to vadības struktūru atbildībā, lai sniegtu 
efektīvus un piemērotus pakalpojumus par
iespējami zemāko cenu par vajadzīgo
pakalpojumu kvalitāti.

Dalībvalstis dod iespēju dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem pielāgot savu 
darbību tirgum un lai sniegtu stabilus un 
piemērotus dzelzceļa pārvadājumu
pakalpojumus, iekļaujot sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākumu, kas 
dzelzceļa pārvadājumu nozarei jāveic kā 
vispārējas nozīmes pakalpojums.

Or. en

Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu darbības atbilstīga pielāgošana tirgum neskar šo 
uzņēmumu pienākumu sniegt ar attiecīgo dalībvalsti noslēgtajā līgumā paredzētos 
sabiedriskos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 294
Sabine Wils

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

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, 
neatkarīgi no to īpašnieka, vada saskaņā 
ar principiem, kas attiecas uz 
komercsabiedrībām. Tas attiecas arī uz to 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, ko tiem uzlikušas dalībvalstis, 
un uz sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas līgumiem, kurus tie slēdz ar 
valsts kompetentajām iestādēm.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vadība 
atbild par uzņēmuma pārvaldību un 
cenšas ievērot akcionāru, darba ņēmēju 
un sabiedrības intereses.

Or. en

Pamatojums

Norādīts uz uzņēmuma pienākumiem un uzdevumiem, precīzākai definīcijai būtu jānosaka 
vadības pienākumi, kam neatkarīgi no uzņēmuma veida un pamatnostādnēm jebkurā 
uzņēmumā jāievēro akcionāru un sabiedrības intereses .

Grozījums Nr. 295
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
izstrādā savus uzņēmējdarbības plānus, 
ieskaitot to ieguldījumu un finanšu 
programmas. Šādus plānus izstrādā, lai 
panāktu uzņēmumu finansiālo līdzsvaru 
un pārējos tehniskos, komerciālos un 
finanšu vadības mērķus; tiem jānorāda 
arī līdzekļi šo mērķu sasniegšanai.

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
izstrādā savus uzņēmējdarbības plānus, 
ieskaitot to ieguldījumu un finanšu 
programmas.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot paskaidrojumu 1. punktā, otrais teikums ir lieks.
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Grozījums Nr. 296
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
izstrādā savus uzņēmējdarbības plānus, 
ieskaitot to ieguldījumu un finanšu 
programmas. Šādus plānus izstrādā, lai 
panāktu uzņēmumu finansiālo līdzsvaru un 
pārējos tehniskos, komerciālos un finanšu 
vadības mērķus; tiem jānorāda arī līdzekļi 
šo mērķu sasniegšanai.

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
izstrādā savus uzņēmējdarbības plānus, 
ieskaitot to ieguldījumu un finanšu 
programmas. Šādus plānus izstrādā, lai 
panāktu uzņēmumu finansiālo līdzsvaru un 
tehniskos, komerciālos un finanšu vadības 
mērķus, kas vērsti uz maksimālu 
efektivitāti, produktivitāti un 
konkurētspēju. To budžetos ir jānorāda un 
jāapsver arī līdzekļi šo mērķu sasniegšanai.

Or. es

Pamatojums

Ir jānosaka mērķi, lai panāktu finansiālo līdzsvaru, bet tie ir jāpapildina ar skaidriem 
kritērijiem, kas vērsti uz efektivitātes, produktivitātes un konkurētspējas, kā arī pakalpojumu 
uzlabošanas nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ieviest jaunas darbības ar dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmējdarbību saistītās 
nozarēs.

e) ieviest jaunas darbības ar dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmējdarbību saistītās 
nozarēs, neskarot šīs direktīvas 
noteikumus.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir novērst to, ka jaunu darbību rašanās infrastruktūras pārvaldītāju un 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu labā radītu pretrunas ar direktīvas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 298
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir 
tiešā vai netiešā dalībvalsts īpašumā vai 
kontrolē, tās kontroles tiesības attiecībā uz 
vadību nepārsniedz ar vadību saistītas 
tiesības, kādas atbilstīgi valsts 
uzņēmējdarbības tiesību aktiem piešķirtas 
privātu akciju sabiedrību akcionāriem. 
3. punktā minētās politikas 
pamatnostādnes, kuras valsts var noteikt 
uzņēmumiem akcionāru kontroles 
īstenošanas sakarā, var būt tikai 
vispārīgas un neskar konkrētus vadības 
lēmumus saistībā ar uzņēmējdarbību.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm definēt noteikumus attiecībā uz valsts uzņēmumiem. Turklāt valsts 
pārvalde nevar tikt sodīta par privātas oportūnistiskas pārvaldības neseniem pārkāpumiem, 
kas ir radījuši pašreizējo finanšu un ekonomisko krīzi.

Grozījums Nr. 299
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir 
tiešā vai netiešā dalībvalsts īpašumā vai 
kontrolē, tās kontroles tiesības attiecībā uz 
vadību nepārsniedz ar vadību saistītas 
tiesības, kādas atbilstīgi valsts 
uzņēmējdarbības tiesību aktiem piešķirtas 
privātu akciju sabiedrību akcionāriem. 

svītrots
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3. punktā minētās politikas 
pamatnostādnes, kuras valsts var noteikt 
uzņēmumiem akcionāru kontroles 
īstenošanas sakarā, var būt tikai 
vispārīgas un neskar konkrētus vadības 
lēmumus saistībā ar uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Vadība, īstenojot atbilstīgās izpildes pamatnostādnes, pilnībā ievēro akcionāru gribu.

Grozījums Nr. 300
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. iedaļa – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pārvaldības un pārvadājumu 
darbību, un dažādu pārvadājumu veidu
nodalīšana

Infrastruktūras pārvaldības un pārvadājumu 
darbību nodalīšana

Or. en

Pamatojums

Apvienojot trīs spēkā esošās direktīvas, papildus jau noteiktajiem nodalīšanas kritērijiem nav 
paredzēts pievienot jaunus nodalīšanas kritērijus.

Grozījums Nr. 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontu nošķiršana Efektīva nošķiršana

Or. fr
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pielāgot virsrakstu, lai noteiktu infrastruktūras pārvaldības un 
pārvadājumu uzņēmumu „efektīvu” (juridisku, organizatorisku un lēmumu pieņemšanas) 
nošķiršanu, kas ir tirgus atvēršanas un patiesa Eiropas dzelzceļa tīkla izveides būtisks 
elements.

Grozījums Nr. 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
6. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontu nošķiršana Kontu pārredzama nošķiršana

Or. en

Grozījums Nr. 303
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek šķirta 
peļņas un zaudējumu uzskaites un bilances 
kārtošana un publicēšana, no vienas puses, 
attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu darbību, kura ir saistīta ar 
transporta pakalpojumu sniegšanu, un, no 
otras puses, attiecībā uz darbību, kas ir 
saistīta ar dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldīšanu. Publisko finansējumu, kas 
piešķirts vienai no šīm divām darbības 
jomām, nenodod otrai.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek šķirta 
peļņas un zaudējumu uzskaites un bilances 
kārtošana un publicēšana, no vienas puses, 
attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu darbību, kura ir saistīta ar 
transporta pakalpojumu sniegšanu, un, no 
otras puses, attiecībā uz darbību, kas ir 
saistīta ar dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldīšanu. Publisko finansējumu, kas 
piešķirts vienai no šīm divām darbības 
jomām, nenodod otrai, ja vien tas nav 
saistīts ar izdevumu par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi 
kompensāciju saistībā ar pārvadājumu 
pakalpojumiem kā vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Šāda nodošana ir pieļaujama, ja tiek dota skaidra atļauja un ja dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam ir tiesības veikt darbību konkrētā dzelzceļa tīklā, lai izpildītu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības.

Grozījums Nr. 304
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek šķirta 
peļņas un zaudējumu uzskaites un bilances 
kārtošana un publicēšana, no vienas puses, 
attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu darbību, kura ir saistīta ar 
transporta pakalpojumu sniegšanu, un, no 
otras puses, attiecībā uz darbību, kas ir 
saistīta ar dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldīšanu. Publisko finansējumu, kas 
piešķirts vienai no šīm divām darbības 
jomām, nenodod otrai.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek šķirta 
peļņas un zaudējumu uzskaites un bilances 
kārtošana un publicēšana, no vienas puses, 
attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu darbību, kura ir saistīta ar 
transporta pakalpojumu sniegšanu, un, no 
otras puses, attiecībā uz darbību, kas ir 
saistīta ar dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldīšanu. Publisko finansējumu un 
maksu par piekļuvi sliežu ceļiem, kas 
piešķirta vienai no šīm divām darbības 
jomām, nenodod otrai.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var arī paredzēt, ka sakarā 
ar šo nošķīrumu jāorganizē skaidri 
nošķirtas nodaļas vienotā uzņēmumā, vai 
arī infrastruktūra un pārvadājumu darbība 
jāpārvalda atsevišķām organizācijām.

2. Dalībvalstis var arī paredzēt, ka sakarā 
ar šo nošķīrumu jāorganizē skaidri 
nošķirtas nodaļas vienotā uzņēmumā, vai 
arī infrastruktūra un pārvadājumu darbība 
jāpārvalda atsevišķām organizācijām. 
Strukturālās nošķiršanas jautājumā 
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izvirzīto iespēju mērķim jābūt 
konkurences attīstīšanai, investīciju 
piesaistīšanai un pakalpojumu sniegšanas 
efektivitātei saistībā ar izmaksām.

Or. fr

Pamatojums

Joprojām ir iespējami infrastruktūras pārvaldības un pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas 
strukturālas nošķiršanas dažādi modeļi.

Grozījums Nr. 306
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumi no 
infrastruktūras maksas, citas 
saimnieciskās darbības un valsts 
iemaksām nav nododami citai juridiskai 
personai.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nodrošina, ka, ja infrastruktūras pārvaldītājs ir atkarīgs no kāda dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, šis uzņēmums nevar izmantot infrastruktūras pārvaldītāja nodotos 
ienākumus, lai atbalstītu citas saimnieciskās darbības, jo tādējādi šim dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam attiecībā pret tā konkurentiem tiks nodrošināta nevēlama konkurences 
priekšrocība, radot traucējumus tirgū.

Grozījums Nr. 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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



AM\870642LV.doc 99/185 PE467.166v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumi no 
infrastruktūras maksas, citas 
saimnieciskās darbības un valsts 
iemaksām nav nododami citai juridiskai 
personai.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nodrošina, ka, ja infrastruktūras pārvaldītājs ir atkarīgs no kāda dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, šis uzņēmums nevar izmantot infrastruktūras pārvaldītāja nodotos 
ienākumus, lai atbalstītu citas saimnieciskās darbības, jo tādējādi šim dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam attiecībā pret tā konkurentiem tiks nodrošināta nevēlama konkurences 
priekšrocība, radot traucējumus tirgū.

Grozījums Nr. 308
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu 
peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci 
kārto un publicē, no vienas puses, par 
darbību, kas saistīta ar dzelzceļa kravas 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, un, 
no otras puses, par darbību, kas saistīta ar 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanu. Valsts līdzekļi, 
ko maksā par darbību, kura saistīta ar 
pārvadājumu pakalpojumiem, kā maksu 
par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
jāatspoguļo atsevišķi par katru sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu attiecīgajos kontos, 
un tos nenodod darbībai, kas saistīta ar 
citu transporta pakalpojumu sniegšanu 
vai ar citu uzņēmējdarbību.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atsevišķu 
peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci 
kārto un publicē par darbību, kas saistīta ar 
dzelzceļa kravas pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanu. Valsts līdzekļi, ko 
maksā par darbību, kura saistīta ar 
pārvadājumu pakalpojumiem, kā maksu 
par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
jāatspoguļo atsevišķi par katru sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu attiecīgajos kontos, 
kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma darbību.

Or. en
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Pamatojums

Pārāk preskriptīvas prasības uzņēmumiem, kuri, nosakot savas budžeta pozīcijas, varētu 
atbilst vispārējiem noteikumiem, — pārredzamība, ienākumu no komercdarbības un valsts un 
privāto līdzekļu plūsmu nodalīšana ir pietiekams pierādījums tam, ka visi attiecīgie darbības 
veidi ir skaidri atspoguļoti.

Grozījums Nr. 309
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktā minēto dažādo 
darbības jomu uzskaiti veic tā, lai būtu 
iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots 
aizliegums par vienu darbības jomu 
saņemtos valsts līdzekļus nodot citai 
darbības jomai.

4. Lai nodrošinātu infrastruktūras 
izmaksu pilnīgu pārredzamību, šā panta 
1., 2.a un 3. punktā minēto dažādo darbības 
jomu uzskaiti veic tā, lai būtu iespējams 
pārraudzīt, vai tiek ievērots aizliegums 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus 
no infrastruktūras maksas, citas 
saimnieciskās darbības un valsts 
iemaksām nodot citai darbības jomai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka ir iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots aizliegums 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus nodot citai darbības jomai. Šāds aizliegums 
nodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nevar gūt peļņu no konkurences 
priekšrocības.

Grozījums Nr. 310
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktā minēto dažādo 
darbības jomu uzskaiti veic tā, lai būtu 
iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots 

4. Šā panta 1. un 3. punktā minēto dažādo 
darbības jomu uzskaiti veic tā, lai būtu 
iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots 
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aizliegums par vienu darbības jomu 
saņemtos valsts līdzekļus nodot citai 
darbības jomai.

aizliegums par vienu darbības jomu 
saņemtos valsts līdzekļus un maksu par 
piekļuvi sliežu ceļiem nodot citai darbības 
jomai. Šai sakarībā infrastruktūras 
pārvaldītājs publicē datus, kas saistīti ar 
tā ienākumiem, norādot ienākumus no 
valsts iemaksām un no maksas par 
piekļuvi sliežu ceļiem, kā arī norādot 
ieguldījumus, kas veikti dzelzceļa 
infrastruktūras un iekārtu uzturēšanā un 
atjaunošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktā minēto dažādo 
darbības jomu uzskaiti veic tā, lai būtu 
iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots 
aizliegums par vienu darbības jomu 
saņemtos valsts līdzekļus nodot citai 
darbības jomai.

4. Lai nodrošinātu infrastruktūras 
izmaksu pilnīgu pārredzamību, šā panta 
1., 2.a un 3. punktā minēto dažādo darbības 
jomu uzskaiti veic tā, lai būtu iespējams 
pārraudzīt, vai tiek ievērots aizliegums 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus 
no infrastruktūras maksas, citas 
saimnieciskās darbības un valsts 
iemaksām nodot citai darbības jomai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka ir iespējams pārraudzīt, vai tiek ievērots aizliegums 
infrastruktūras pārvaldītāja ienākumus nodot citai darbības jomai. Šāds aizliegums 
nodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nevar gūt peļņu no konkurences 
priekšrocības, finansējot savas dzelzceļa pārvadājumu darbības no infrastruktūras 
pārvaldītāja gūtajiem ienākumiem.

Grozījums Nr. 312
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pārvaldītāja galveno 
funkciju neatkarība

Infrastruktūras pārvaldītāja neatkarība

Or. en

Pamatojums

Tā kā spēkā esošie tiesību akti attiecas tikai uz infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu savstarpējo neatkarību, šāds maldinošs un pārmērīgs virsraksts nav 
vajadzīgs.

Grozījums Nr. 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apvienošanās koncernā nav pretrunā 
šā panta nosacījumiem ar noteikumu, ka 
atbilstīgi sabiedrību tiesībām tiek 
nodrošināta uzņēmuma neatkarība.

Or. de

Pamatojums

Esošais formulējums nav konkrēts un pieļauj dažādas interpretācijas. Jāprecizē, ka ir 
pieļaujamas kontrolakciju sabiedrības, kas šobrīd ir likumīgas daudzās valstīs.

Grozījums Nr. 314
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā Dalībvalstis nodrošina to, ka funkcijas, 
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iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

kuras nosaka taisnīgu un nediskriminējošu 
piekļūšanu infrastruktūrai, uztic iestādēm 
vai sabiedrībām, kas pašas nesniedz
nekādus dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumus. Neatkarīgi no 
organizatoriskajām struktūrām jāpierāda, 
ka šis mērķis ir sasniegts.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz II pielikumu tiek svītrota, jo infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas jau ir iekļautas 
definīcijās.

Grozījums Nr. 315
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no šo iestāžu vai sabiedrību 
organizatoriskajām struktūrām jāpierāda, 
ka šis mērķis ir sasniegts. Regulatīvā 
iestāde nodrošina pienācīgu šo principu 
īstenošanu saskaņā ar 56. pantā 
paredzētajiem noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Regulatīvajai iestādei jākontrolē, vai piekļuve funkcijām ir taisnīga un nediskriminējoša.

Grozījums Nr. 316
Werner Kuhn
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Direktīvas priekšlikums
7. pants– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, dalībvalstis nodrošina to, 
ka infrastruktūras pārvaldītājs, kā 
definēts 3. panta 2. apakšpunktā, ir 
neatkarīgs vismaz attiecībā uz 
Ia pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir
sasniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Taču, pārvaldot satiksmi tīklā, dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu un 
infrastruktūras pārvaldītāju efektīva 
sadarbība ir ļoti būtiska.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Peter van Dalen
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts. Tas nenozīmē, ka dzelzceļa 
uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītājs 
nevar cieši sadarboties ikdienas darbībās 
dzelzceļa tīklā dalībvalstī.

Or. nl

Grozījums Nr. 319
Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, dalībvalstis nodrošina to, 
ka infrastruktūras pārvaldītājs, kā 
definēts 3. panta 2. apakšpunktā, savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir neatkarīgs 
vismaz attiecībā uz Ia pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem. Neatkarīgi no 
organizatoriskajām struktūrām jāpierāda, 
ka šis mērķis ir sasniegts.

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja neatkarība jānodrošina, ja tiek veiktas galvenās funkcijas. 
Ia pielikumā noteikti minimālie neatkarības kritēriji, kas jāievēro.
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Grozījums Nr. 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka funkcijas, 
kuras nosaka taisnīgu un nediskriminējošu 
piekļūšanu infrastruktūrai, uztic iestādēm 
vai sabiedrībām, kas pašas nesniedz 
nekādus dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumus. 

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārcelt infrastruktūras pārvaldītāja galveno funkciju sarakstu no 
II pielikuma uz šo pantu.

Grozījums Nr. 321
David-Maria Sassoli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, dalībvalstis nodrošina to, 
ka infrastruktūras pārvaldītājs, kā 
definēts 3. panta 2. apakšpunktā, savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir neatkarīgs 
vismaz attiecībā uz Ia pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem. Neatkarīgi no 
organizatoriskajām struktūrām jāpierāda, 
ka šis mērķis ir sasniegts.
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Or. en

Grozījums Nr. 322
Laurence J.A.J. Stassen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts. Tas nenozīmē, ka dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi un 
infrastruktūras pārvaldītājs nevar cieši 
sadarboties, pārvaldot satiksmi tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekļautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekļūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.

Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, dalībvalstis nodrošina to, 
ka infrastruktūras pārvaldītājs, kā 
definēts 3. panta 2. apakšpunktā, ir 
neatkarīgs vismaz attiecībā uz 
Ia pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērķis ir 
sasniegts.
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Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja neatkarība jānodrošina, ja tiek veiktas galvenās funkcijas. 
Ia pielikumā noteikti minimālie neatkarības kritēriji, kas jāievēro.

Grozījums Nr. 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, II pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu (290. pants)ar deleģēto aktu var tikai papildināt vai grozīt 
nebūtiskus tiesību akta punktus. Ierosinājums pilnvarot Komisiju ar deleģētu aktu palīdzību 
grozīt dzelzceļa nozares politikas un regulējuma būtiskus aspektus, tālu pārsniedz robežas, 
kas attaisnotu pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Tāpēc grozījumi jāpieņem parastā koplēmuma 
procedūrā.

Grozījums Nr. 325
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, II pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas pielikumā nav jānorāda, jo tās jau ir iekļautas 
definīcijās.

Grozījums Nr. 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, II pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru. 

Galvenās funkcija ir šādas:

- lēmumu pieņemšana par vilcienu ceļu 
piešķīrumu, ieskaitot pieejamības 
definīciju un vērtējumu, kā arī atsevišķu 
vilcienu ceļu piešķīrumu, un
- lēmumu pieņemšana par infrastruktūras 
maksām, ieskaitot maksas noteikšanu un 
iekasēšanu.

Or. it

Pamatojums

II pielikumu svītro un galveno funkciju aprakstu iekļauj šajā pantā.

Grozījums Nr. 327
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tomēr var uzdot dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem vai jebkurai 
citai iestādei uzņemties atbildību par 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
veicināšanu, piemēram, ar investīcijām, 
uzturēšanu un finansēšanu.

Dalībvalstis var uzdot dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem vai jebkurai 
citai iestādei uzņemties atbildību par 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
veicināšanu, piemēram, ar investīcijām, 
uzturēšanu un finansēšanu. Tomēr katrai 
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dalībvalstij jāuzņemas atbildība par tās 
valsts dzelzceļa infrastruktūras 
attīstīšanu, atceroties galvenos Eiropas 
Savienības vispārējos mērķus, piemēram, 
izveidot „vienotu Eiropas dzelzceļa telpu”, 
nodrošināt mobilitāti un komodalitāti un 
samazināt transporta nozares radīto 
piesārņojumu.

Or. ro

Pamatojums

Katra dalībvalsts ir atbildīga par tās valsts dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, atceroties 
galvenos Eiropas Savienības vispārējos mērķus, piemēram, izveidot „vienotu Eiropas 
dzelzceļa telpu”, nodrošināt mobilitāti un komodalitāti un samazināt transporta nozares 
radīto piesārņojumu.

Grozījums Nr. 328
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir atkarīgs no 
kāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, 
tad IV nodaļas 3. un 4. iedaļā aprakstītās 
funkcijas veic attiecīgi maksājumu 
organizācija un iedalošā organizācija, kas 
savā juridiskajā formā, uzbūvē un 
lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā mērķi nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību, kā noteikts 
Ia pielikumā, prasība iesaistīt īpašu maksājumu organizāciju un/vai iedalošo organizāciju ir 
lieka. Ia pielikumā noteikti minimālie neatkarības kritēriji, kas jāievēro.
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Grozījums Nr. 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir atkarīgs no 
kāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, 
tad IV nodaļas 3. un 4. iedaļā aprakstītās 
funkcijas veic attiecīgi maksājumu 
organizācija un iedalošā organizācija, kas 
savā juridiskajā formā, uzbūvē un 
lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā mērķi nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību, kā noteikts 
Ia pielikumā, prasība iesaistīt īpašu maksājumu organizāciju un/vai iedalošo organizāciju ir 
lieka. Ia pielikumā noteikti minimālie neatkarības kritēriji, kas jāievēro.

Grozījums Nr. 330
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir atkarīgs no 
kāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, 
tad IV nodaļas 3. un 4. iedaļā aprakstītās 
funkcijas veic attiecīgi maksājumu 
organizācija un iedalošā organizācija, kas 
savā juridiskajā formā, uzbūvē un lēmumu
pieņemšanā nav atkarīga ne no viena 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma.

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir atkarīgs no 
kāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, 
kas saistīts ar jaudas iedalīšanu un maksu 
noteikšanu, tad IV nodaļas 2. un 3. iedaļā
aprakstītās funkcijas veic attiecīgi 
maksājumu organizācija un iedalošā 
organizācija, kas savā juridiskajā formā, 
uzbūvē un lēmumu pieņemšanā nav 
atkarīga ne no viena dzelzceļa 
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pārvadājumu uzņēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
juridiskās formas, uzbūves vai lēmumu 
pieņemšanas funkciju dēļ ir atkarīgs no 
kāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, 
tad IV nodaļas 3. un 4. iedaļā aprakstītās 
funkcijas veic attiecīgi maksājumu 
organizācija un iedalošā organizācija, kas 
savā juridiskajā formā, uzbūvē un lēmumu 
pieņemšanā nav atkarīga ne no viena 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma.

2. Ja infrastruktūras pārvaldītājs savas 
institucionālās un juridiskās formas un 
savas uzbūves un lēmumu pieņemšanas 
funkciju dēļ ir atkarīgs no kāda dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, tad IV nodaļas 2. 
un 3. iedaļā aprakstītās funkcijas veic 
maksājumu organizācija un iedalošā 
organizācija, kas savā institucionālajā un
juridiskajā formā un savā uzbūvē un 
lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu neatkarību lēmumu 
pieņemšanā, veicot galvenās funkcijas 
saskaņā ar šā panta noteikumiem, 
dalībvalstis nodrošina to, ka, sākot no 
dienas, kad tiek transponēta šī direktīva, 
par galveno funkciju veikšanu atbildīgie 
darbinieki: a) ir juridiski vai līgumiski 
neatkarīgi no jebkura dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma vai uzņēmuma, 
kas kontrolē vienu vai vairākus dzelzceļa 
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pārvadājumu uzņēmumus, b) veic darbu 
telpās, kas neatrodas dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumā vai uzņēmumā, 
kas kontrolē vienu vai vairākus dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumus, c) juridiski vai 
saskaņā ar līgumu ir atbildīgi par 
konfidencialitātes prasību ievērošanu 
attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar 
viņu funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest saistošas strukturālās prasības infrastruktūras pārvaldītājam, 
lai uzlabotu galveno funkciju veikšanas pārredzamību.

Grozījums Nr. 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu neatkarību lēmumu 
pieņemšanā, veicot galvenās funkcijas 
saskaņā ar šā panta noteikumiem, 
dalībvalstis nodrošina to, ka, sākot no 
dienas, kad tiek transponēta šī direktīva, 
par galveno funkciju veikšanu atbildīgie 
darbinieki divu gadu laikposmā neieņem 
nevienu amatu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumā vai uzņēmumā, kas kontrolē 
vienu vai vairākus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest saistošas strukturālās prasības infrastruktūras pārvaldītājam, 
lai uzlabotu galveno funkciju veikšanas pārredzamību.
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Grozījums Nr. 334
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja IV nodaļas 2. un 3. iedaļas 
noteikumos minētas infrastruktūras 
pārvaldītāja galvenās funkcijas, tās saprot 
kā piekrītošas maksājumu organizācijai 
vai iedalošajai organizācijai to attiecīgās 
kompetences ietvaros.

3. Dalībvalstis līdz šīs direktīvas 
transponēšanas dienai ziņo Komisijai par 
to, kā ir īstenoti Ia pielikumā noteiktie 
pienākumi. Komisija attiecīgi iesniedz 
ziņojumu par šo pienākumu īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ziņo par to, kā tās ir transponējušas 7Ia pielikuma noteikumus. Komisija par šo 
jautājumu informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja IV nodaļas 2. un 3. iedaļas 
noteikumos minētas infrastruktūras 
pārvaldītāja galvenās funkcijas, tās saprot 
kā piekrītošas maksājumu organizācijai 
vai iedalošajai organizācijai to attiecīgās 
kompetences ietvaros.

3. Dalībvalstis līdz šīs direktīvas 
transponēšanas dienai ziņo Komisijai par 
to, kā ir īstenoti Ia pielikumā noteiktie 
pienākumi. Komisija attiecīgi iesniedz 
ziņojumu par šo pienākumu īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ziņo par to, kā tās ir transponējušas 7Ia pielikuma noteikumus. Komisija par šo 
jautājumu informē Eiropas Parlamentu un Padomi.



AM\870642LV.doc 115/185 PE467.166v01-00

LV

Grozījums Nr. 336
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ir nepieciešamas uzbūves izmaiņas, 
lai pielāgotu valsts iestādes šīs direktīvas 
prasībām, visa personāla pārcelšana 
notiek, ievērojot esošos valsts tiesību aktus 
un noteikumus par veselību, drošību, 
sociālajiem apstākļiem un strādājošo 
tiesībām, un nedrīkst radīt nekādu sociālo 
un darba apstākļu pasliktināšanos.

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums reglamentē personāla pārcelšanu. Ir pilnībā jāievēro valsts tiesību akti 
veselības, drošības, sociālo apstākļu, darba un strādājošo tiesību jomā.

Grozījums Nr. 337
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Apvienība grupas ietvaros nepārkāpj 
šā panta noteikumus, ja ir nodrošināts, ka 
uzņēmumi vai juridiskās personas ir 
neatkarīgas saskaņā ar tiesību aktiem par 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlaboti panta noteikumi, ņemot vērā dažādos organizatoriskos modeļus 
dalībvalstīs.



PE467.166v01-00 116/185 AM\870642LV.doc

LV

Grozījums Nr. 338
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Infrastruktūras pārvaldītāja 
darbiniekus, kuru rīcībā ir komerciāli 
sensitīva informācija, kas saistīta ar 
jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu, 
trīs gadus ilgā ierobežojuma perioda laikā 
nav atļauts pārcelt amatā uz dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Darbiniekus, kuru rīcībā ir komerciāli sensitīva informācija, kas saistīta ar jaudas iedalīšanu 
un maksas iekasēšanu, ir atļauts pārcelt amatā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu tikai pēc 
trīs gadus ilgā ierobežojuma perioda beigām.

Grozījums Nr. 339
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot Ia pielikumā noteiktos 
kritērijus, darbinieku pārcelšana amatā 
no infrastruktūras pārvaldītāja uz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un 
otrādi ir atļauta, ja pienācīgi tiek ievērots 
aizliegums izpaust komerciāli sensitīvu 
informāciju, kas saistīta ar galvenajām 
funkcijām.
Šādu darbinieku pārcelšana amatā notiek 
saskaņā ar atbilstīgajiem valsts tiesību 
aktiem un likumos paredzētajām normām 
attiecībā uz darbinieku veselību, drošību, 
sociālajiem nosacījumiem un tiesībām, un 
tās dēļ nepasliktinās strādājošo sociālie 
un darba apstākļi.
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Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi attiecas uz darbinieku pārcelšanu amatā. Šāda pārcelšana notiek, pilnīgi 
ievērojot valsts tiesību aktus veselības, drošības, sociālo un darba apstākļu un darbinieku 
tiesību jomā. Komerciāli sensitīvas informācijas izpaušana ir aizliegta.

Grozījums Nr. 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot Ia pielikumā noteiktos 
kritērijus, darbinieku pārcelšana amatā 
no infrastruktūras pārvaldītāja uz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un 
otrādi ir atļauta, ja pienācīgi tiek ievērots 
aizliegums izpaust komerciāli sensitīvu 
informāciju, kas saistīta ar galvenajām 
funkcijām.
Šādu darbinieku pārcelšana amatā notiek 
saskaņā ar atbilstīgajiem valsts tiesību 
aktiem un likumos paredzētajām normām 
attiecībā uz darbinieku veselību, drošību, 
sociālajiem nosacījumiem un tiesībām, un 
tās dēļ nepasliktinās strādājošo sociālie 
un darba apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi attiecas uz darbinieku pārcelšanu amatā. Šāda pārcelšana notiek, pilnīgi 
ievērojot valsts tiesību aktus veselības, drošības, sociālo un darba apstākļu un darbinieku 
tiesību jomā. Komerciāli sensitīvas informācijas izpaušana ir aizliegta.

Grozījums Nr. 341
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis attīstīta savu valsts 
dzelzceļu infrastruktūru, pēc vajadzības 
ņemot vērā Savienības vispārīgās 
vajadzības. Šādā nolūkā tās vēlākais divus 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
publicē dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, kuras mērķis ir apmierināt 
mobilitātes vajadzības nākotnē, 
pamatojoties uz stabilu un noturīgu 
dzelzceļa sistēmas finansējumu. Stratēģija 
aptver vismaz piecus gadus un ir 
atjaunojama.

1. Dalībvalstis attīstīta savu valsts 
dzelzceļu infrastruktūru, pēc vajadzības 
ņemot vērā Savienības vispārīgās 
vajadzības. Šādā nolūkā tās vēlākais divus 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
publicē dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, kuras mērķis ir apmierināt 
mobilitātes vajadzības nākotnē, 
pamatojoties uz stabilu un noturīgu 
dzelzceļa sistēmas finansējumu un ko 
apspriež ar iesaistītajām pašvaldībām, 
reģionālajām valdībām un citām 
ieinteresētajām pusēm. Stratēģija aptver 
vismaz piecus gadus un ir atjaunojama.

Or. es

Pamatojums

Lai uzlabotu projektu definīciju, tajā ir jāiekļauj iesaistīto pušu līdzdalības aspekts. Pieredze 
liecina, ka tas sniedz pievienoto vērtību sākotnējiem projektiem un veicina to turpmāku 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 342
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis attīstīta savu valsts 
dzelzceļu infrastruktūru, pēc vajadzības 
ņemot vērā Savienības vispārīgās 
vajadzības. Šādā nolūkā tās vēlākais divus 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
publicē dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, kuras mērķis ir apmierināt 
mobilitātes vajadzības nākotnē, 
pamatojoties uz stabilu un noturīgu 
dzelzceļa sistēmas finansējumu. Stratēģija 
aptver vismaz piecus gadus un ir 
atjaunojama.

(1) Dalībvalstis attīstīta savu valsts 
dzelzceļu infrastruktūru, pēc vajadzības 
ņemot vērā Savienības vispārīgās 
vajadzības. Šādā nolūkā tās vēlākais divus 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un 
pēc apspriešanās ar visām ieinteresētajām 
personām, jo īpaši arodbiedrībām, nozaru 
biedrībām un lietotāju pārstāvjiem,
publicē dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, kuras mērķis ir apmierināt 
mobilitātes vajadzības nākotnē, 
pamatojoties uz stabilu un noturīgu 
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dzelzceļa sistēmas finansējumu. Stratēģija 
aptver vismaz desmit gadus, ietverot piecu 
gadu starpmērķus, un ir atjaunojama.

Or. ro

Pamatojums

Tā kā ir būtiski nepieciešami ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā, valsts dzelzceļa sistēmu 
attīstības stratēģijai jāaptver vismaz 10 gadu periods, ietverot starpmērķus katram 5 gadu 
posmam. Šīs stratēģijas izstrādē jāpiedalās visām ieinteresētajām personām, īpaši 
arodbiedrībām, nozaru biedrībām un lietotāju pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 343
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis var arī sniegt
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

2. Neskarot 31. un 32. panta noteikumus 
par maksas iekasēšanu un pienācīgi 
ievērojot Līguma 93., 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis sniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam tā uzdevumiem, 
infrastruktūras apmēriem un finanšu 
prasībām atbilstīgu finansējumu, jo īpaši 
jaunu investīciju segšanai.

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāji gūst ienākumus no maksām un no valsts iemaksām. Tāpēc, 
neskarot noteikumus par maksas iekasēšanu, skaidri jānosaka, ka, lai nodrošinātu dzelzceļa 
infrastruktūras attīstību, dalībvalstu pienākums ir finansēt infrastruktūras pārvaldītāju 
pārējās vajadzības.

Grozījums Nr. 344
Ramon Tremosa i Balcells

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

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis var arī sniegt
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

2. Ja ienākumi nav pietiekami, lai segtu 
infrastruktūras pārvaldītāja finansējuma 
vajadzības, neskarot 31. un 32. panta 
noteikumus par maksas iekasēšanu un
pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis sniedz
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
 8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis var arī sniegt
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

2. Neskarot 31. un 32. pantu un pienācīgi 
ievērojot Līguma 93., 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis sniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam tā uzdevumiem, 
infrastruktūras apmēriem un finanšu 
prasībām atbilstīgu finansējumu, jo īpaši 
jaunu investīciju segšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu dzelzceļa infrastruktūras attīstību un lai nodrošinātus stabilu infrastruktūras 
pārvaldītāju finanšu struktūru atbilstīgi dalībvalstu izvēlētajai transporta politikai, šis 
precizējums arī palīdzēs infrastruktūras pārvaldītājiem pareizi piemērot 31. un 32. panta 
noteikumus par maksas iekasēšanu.

Grozījums Nr. 346
Debora Serracchiani
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis var arī sniegt
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

2. Ja ienākumi nav pietiekami, lai segtu 
infrastruktūras pārvaldītāja finansējuma 
vajadzības, neskarot 31. un 32. panta 
noteikumus par maksas iekasēšanu un
pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis sniedz
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis var arī sniegt
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

2. Pienācīgi ievērojot Līguma 93., 107. un 
108. pantu, dalībvalstis sniedz
infrastruktūras pārvaldītājam tā 
uzdevumiem, infrastruktūras apmēriem un 
finanšu prasībām atbilstīgu finansējumu, jo 
īpaši jaunu investīciju segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
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politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir piemērots šo 
mērķu sasniegšanai.

politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek nediskriminējoša 
apspriešanās ar pretendentiem un tādām 
kompetentajām iestādēm, kas minētas 
Regulā (EK) Nr. 1370/2007, par 
noteikumiem par piekļuvi infrastruktūrai 
un tās izmantošanu, kā arī par tās 
raksturu, nodrošināšanu un attīstību. 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde sniedz 
nesaistošu atzinumu par to, vai 
komercdarbības plāns rada pretendentu 
diskrimināciju.

Or. fr

Pamatojums

Nozares interesēs infrastruktūras pārvaldītājam ir jāapspriežas ar infrastruktūras jaudas 
palielināšanas pretendentiem par komercdarbības plāna aspektiem, kas saistās ar piekļuvu
infrastruktūrai, tās izmantošanu, nodrošināšanu un attīstību. Šī apspriešanās jāīsteno bez 
diskriminācijas. Regulatīvā iestāde sniedz atzinumu par iespējamo pretendentu diskrimināciju 
komercdarbības plānā.

Grozījums Nr. 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
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investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir piemērots šo 
mērķu sasniegšanai.

investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms investīciju plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir piemērots šo 
mērķu sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā 
regulatīvā iestāde sniedz nesaistošu 
atzinumu par to, vai komercdarbības 
plāns ir piemērots šo mērķu sasniegšanai.

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
potenciālajiem vai esošajiem 
pretendentiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapspriežas ar attiecīgajiem ieinteresētajiem pretendentiem, un regulatīvā iestāde nevar 
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papildināt dalībvalstu kompetento iestāžu atzinumus, jo domstarpību gadījumā tās pilda 
šķīrējtiesneša funkciju.

Grozījums Nr. 351
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir piemērots šo 
mērķu sasniegšanai.

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna 
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde nodrošina pareizu attiecīgo tiesību 
aktu piemērošanu.

Or. nl

Pamatojums

Regulatīvās iestādes atbild par uzraudzību un neveido politiku.

Grozījums Nr. 352
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 

3. Saskaņā ar valsts noteikto vispārīgo 
politiku, un ņemot vērā 1. punktā minēto 



AM\870642LV.doc 125/185 PE467.166v01-00

LV

dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms komercdarbības plāna
apstiprināšanas notiek apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir piemērots šo 
mērķu sasniegšanai.

dzelzceļa infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājs 
pieņem komercdarbības plānu, kurā iekļauj 
investīciju un finanšu programmu. Plānu 
izstrādā tā, lai panāktu optimālu un 
efektīvu infrastruktūras izmantošanu, 
nodrošināšanu un attīstību, nodrošinot 
finanšu līdzsvaru un līdzekļus šo mērķu 
sasniegšanai. Infrastruktūras pārvaldītājs 
nodrošina, ka pirms investīciju 
programmas apstiprināšanas notiek 
nediskriminējoša apspriešanās ar 
pretendentiem. 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde sniedz nesaistošu atzinumu par to, 
vai komercdarbības plāns ir vai nav
diskriminējošs attiecībā uz pretendentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka normālos 
uzņēmējdarbības apstākļos un ne ilgāk kā 
trīs gadus infrastruktūras pārvaldītāja 
grāmatvedības rēķinos ienākumiem no 
infrastruktūras maksas, citas 
saimnieciskās darbības un valsts 
iemaksām, no vienas puses, jābūt vismaz 
līdzsvarā ar infrastruktūras izdevumiem, 
no otras puses, attiecīgā gadījumā ietverot 
no valsts saņemtos avansa maksājumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīgi un pārāk aprakstoši noteikumi.
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Grozījums Nr. 354
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka normālos 
uzņēmējdarbības apstākļos un ne ilgāk kā 
trīs gadus infrastruktūras pārvaldītāja 
grāmatvedības rēķinos ienākumiem no 
infrastruktūras maksas, citas saimnieciskās 
darbības un valsts iemaksām, no vienas 
puses, jābūt vismaz līdzsvarā ar 
infrastruktūras izdevumiem, no otras puses, 
attiecīgā gadījumā ietverot no valsts 
saņemtos avansa maksājumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka normālos 
uzņēmējdarbības apstākļos un saprātīgā 
laikposmā infrastruktūras pārvaldītāja 
grāmatvedības rēķinos ienākumiem no 
infrastruktūras maksas, citas saimnieciskās 
darbības un valsts iemaksām, no vienas 
puses, jābūt vismaz līdzsvarā ar 
infrastruktūras izdevumiem, no otras puses, 
attiecīgā gadījumā ietverot no valsts 
saņemtos avansa maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošās Direktīvas 2001/14 teksts ir mazāk aprakstošs un atbildību par infrastruktūras 
pārvaldītāja grāmatvedības rēķinu novērtēšanu uzliek dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 355
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka normālos 
uzņēmējdarbības apstākļos un ne ilgāk kā 
trīs gadus infrastruktūras pārvaldītāja 
grāmatvedības rēķinos ienākumiem no 
infrastruktūras maksas, citas saimnieciskās 
darbības un valsts iemaksām, no vienas 
puses, jābūt vismaz līdzsvarā ar 
infrastruktūras izdevumiem, no otras puses, 
attiecīgā gadījumā ietverot no valsts 
saņemtos avansa maksājumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka normālos 
uzņēmējdarbības apstākļos infrastruktūras 
pārvaldītāja grāmatvedības rēķinos 
finansējuma deficīts tiek uzrādīts ne
vairāk kā divus gadus pēc kārtas un 
ienākumi no infrastruktūras maksas, 
privātā finansējuma, citas saimnieciskās 
darbības un valsts iemaksām, no vienas 
puses, ir vismaz līdzsvarā ar infrastruktūras 
izdevumiem, no otras puses, attiecīgā 
gadījumā ietverot no valsts saņemtos 
avansa maksājumus, gada procentu 
ieņēmumus un ilgtspējīgu finansējumu 
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aktīvu atjaunošanai ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts –2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot lietotāja iespējamo ilgtermiņa 
mērķi segt visu transporta veidu 
infrastruktūras izmaksas, pamatojoties uz 
dažādo transporta veidu godīgu, 
nediskriminējošu konkurenci, kur 
dzelzceļa transports spēj konkurēt ar 
citiem transporta veidiem, saskaņā ar 31. 
un 32. pantā noteikto maksāšanas sistēmu 
dalībvalsts var prasīt, lai infrastruktūras 
pārvaldītājs savilktu rēķinus bez valsts 
finansējuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja, lai segtu infrastruktūras izmaksas, netiek veikti efektīvi pasākumi attiecībā uz citiem 
transporta veidiem, atsaucei uz „godīgu konkurenci” nav nozīmes.

Grozījums Nr. 357
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz struktūrvienības bilanci var attiecināt, 
kamēr tie nav dzēsti, visus uzņēmuma 
ņemtos aizdevumus, gan lai finansētu 
ieguldījumus, gan lai segtu papildu 
saimnieciskos izdevumus, kas radušies no 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmējdarbības 

Uz struktūrvienības bilanci var attiecināt, 
kamēr tie nav dzēsti, visus uzņēmuma 
ņemtos aizdevumus, gan lai finansētu 
ieguldījumus, gan lai segtu papildu 
saimnieciskos izdevumus, kas radušies no 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmējdarbības 
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vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības. 
Neņem vērā parādus, kas radušies no 
meitasuzņēmumu darbības. 

vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības.

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamu dzelzceļa uzņēmumu parādsaistību samazināšanu, ir jāņem vērā 
arī parādi, kas radušies no meitasuzņēmumu darbības.

Grozījums Nr. 358
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
parādiem vai šādu parādu procentiem, kas 
uzņēmumiem radušies pēc 2001. gada 
15. marta, vai — dalībvalstīs, kuras 
Savienībai pievienojušās pēc 
2001. gada 15. marta — pēc
pievienošanās dienas.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
parādiem vai šādu parādu procentiem, kas 
uzņēmumiem radušies pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Vēl aizvien ir jāpanāk stabils dzelzceļa pārvadājumu finansiālais stāvoklis un jāatbrīvo tie no 
vēsturiskiem parādiem. Neraugoties uz 1991. gadā pieņemtajiem noteikumiem (Direktīva 
91/440/EEK), daudzās dalībvalstīs tas nav noticis. Lai veicinātu dzelzceļa pārvadājumu 
nozares efektivitāti, ir jāpieņem lēmums. Turklāt datums — 2001. gada 15. marts, t. i., jauno 
dalībvalstu pievienošanās datums — ir noteikts par ātru.

Grozījums Nr. 359
Ramon Tremosa i Balcells

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

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz 
ko attiecas šī direktīva, visās dalībvalstīs 
piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai, lai 
tie varētu veikt starptautiskus pasažieru 
pārvadājumus. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, veicot starptautisku 
pasažieru pārvadājumu, ir tiesības uzņemt 
pasažierus jebkurā stacijā, kas atrodas 
starptautiskajā maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz 
ko attiecas šī direktīva, visās dalībvalstīs 
piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai, lai 
tie varētu veikt starptautiskus pasažieru 
pārvadājumus. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem ir tiesības uzņemt pasažierus 
jebkurā stacijā, kas atrodas maršrutā, un 
izlaist tos citā stacijā, tostarp stacijās, kas 
atrodas tajā pašā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai veicinātu dalībvalstu pasažieru pārvadājumu tirgu 
liberalizāciju. Mums nevajadzētu gaidīt Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas tiks pieņemts 
2012. gadā, bet jau šajā pārskatīšanā vēl vairāk atvērt Eiropas tirgu konkurencei.

Grozījums Nr. 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz 
ko attiecas šī direktīva, visās dalībvalstīs 
piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai, lai 
tie varētu veikt starptautiskus pasažieru 
pārvadājumus. Dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, veicot starptautisku 
pasažieru pārvadājumu, ir tiesības uzņemt 
pasažierus jebkurā stacijā, kas atrodas 
starptautiskajā maršrutā, un izlaist tos 
citā stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas 
tajā pašā dalībvalstī.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz 
ko attiecas šī direktīva, visās dalībvalstīs 
piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai, lai 
tie varētu veikt starptautiskus un vietējus
pasažieru pārvadājumus.

Or. fr
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt šī noteikuma darbības jomu, attiecinot to uz vietējiem 
pasažieru pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 361
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuves tiesības to dalībvalstu 
infrastruktūrai, kurās starptautisko 
pasažieru dzelzceļa pārvadājumu daļa 
pārsniedz pusi no dzelzceļa uzņēmumu 
pasažieru pārvadājumu apgrozījuma šajā 
dalībvalstī, piešķir līdz 2011. gada 
31. decembrim.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai veicinātu dalībvalstu pasažieru pārvadājumu tirgu 
liberalizāciju. Mums nevajadzētu gaidīt Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas tiks pieņemts 
2012. gadā, bet jau šajā pārskatīšanā vēl vairāk atvērt Eiropas tirgu konkurencei.

Grozījums Nr. 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuves tiesības to dalībvalstu 
infrastruktūrai, kurās starptautisko 
pasažieru dzelzceļa pārvadājumu daļa 
pārsniedz pusi no dzelzceļa uzņēmumu 
pasažieru pārvadājumu apgrozījuma šajā 
dalībvalstī, piešķir līdz 2011. gada 31. 
decembrim.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Šī daļa ir novecojusi, jo direktīva paredz arī vietēju pasažieru pārvadājumu atvēršanu 
konkurencei.

Grozījums Nr. 363
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuves tiesības to dalībvalstu 
infrastruktūrai, kurās starptautisko 
pasažieru dzelzceļa pārvadājumu daļa 
pārsniedz pusi no dzelzceļa uzņēmumu 
pasažieru pārvadājumu apgrozījuma šajā 
dalībvalstī, piešķir līdz 2011. gada 31. 
decembrim.

Piekļuves tiesības to dalībvalstu 
infrastruktūrai, kurās starptautisko 
pasažieru dzelzceļa pārvadājumu daļa 
pārsniedz pusi no dzelzceļa uzņēmumu 
pasažieru pārvadājumu apgrozījuma šajā 
dalībvalstī, piešķir vēlākais sešu mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas 
datuma.

Or. ro

Pamatojums

Direktīvā noteiktajiem termiņiem ir jābūt reāli izpildāmiem, un tajos jāņem vērā laiks, kas 
nepieciešams tās pieņemšanai un publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc attiecīgo kompetento iestāžu vai 
ieinteresēto dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu lūguma 55. pantā minētā 
regulatīvā iestāde vai iestādes nosaka to, 
vai pakalpojuma galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 

svītrots
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atrodas dažādās dalībvalstīs.

Or. fr

Pamatojums

Šai daļai vairs nav jābūt, jo direktīva paredz vietēju pārvadājumu pakalpojumu atvēršanu 
konkurencei.

Grozījums Nr. 365
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc attiecīgo kompetento iestāžu vai 
ieinteresēto dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu lūguma 55. pantā minētā 
regulatīvā iestāde vai iestādes nosaka to, 
vai pakalpojuma galvenais mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 366
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības 
nosacījumi nekādā gadījumā nedrīkst 
radīt šķēršļus pasažieriem attiecībā uz 
informācijas iegūšanu vai biļetes iegādi 
ceļošanai no viena punkta uz otru 
neatkarīgi no tā, cik dzelzceļa 
pārvadājumu operatoru piedāvā pilnus 
vai daļējus pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus starp abiem attiecīgajiem 
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punktiem.

Or. ro

Pamatojums

Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības nosacījumi nekādā gadījumā nedrīkst radīt šķēršļus 
pasažieriem attiecībā uz informācijas iegūšanu vai biļetes iegādi ceļošanai no viena punkta 
uz otru neatkarīgi no tā, cik dzelzceļa pārvadājumu operatoru piedāvā pilnus vai daļējus 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp abiem attiecīgajiem punktiem.

Grozījums Nr. 367
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību un 
kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šo 
punktu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem kā 
īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
63. panta 3. punktu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nebūtu jāparedz Komisijai nepiemēroti līdzekļi valsts dzelzceļa jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr. 368
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību un 
kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šo 

svītrots
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punktu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem kā 
īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
63. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību un 
kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šo 
punktu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem kā 
īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
63. panta 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izmantojot koplēmuma procedūru, būtu jāpieņem pasākumi un pārskatīti kritēriji šīs 
direktīvas īstenošanai.

Grozījums Nr. 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 4.a un 4.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam divpadsmit mēnešus no šīs 
direktīvas stāšanās spēkā tiem dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kas ietverti 
šīs direktīvas darbības jomā, ar 
vienlīdzīgiem nediskriminējošiem un 



AM\870642LV.doc 135/185 PE467.166v01-00

LV

pārredzamiem nosacījumiem ir pieeja 
infrastruktūrai visās dalībvalstīs, lai 
veiktu visu veidu pasažieru dzelzceļa 
transporta pakalpojumus, neskarot jau 
esošos sabiedrisko pakalpojumu līgumus 
līdz to darbības beigām.
Šā punkta noteikumos nav paredzēts, ka 
dalībvalstij divpadsmit mēnešus pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā jāpiešķir tiesības 
veikt valsts pasažieru transporta 
pakalpojumus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem un attiecīgiem tieši vai 
netieši pārvaldītiem uzņēmumiem, kuriem 
ir licence dalībvalstī, kurā nav piešķirtas 
līdzīga rakstura tiesības.

Or. it

Pamatojums

Eiropas līmenī dzelzceļa transports ir viena no retajām nozarēm, kurās vēl nav ieviests
vienotais tirgus. Tāpēc tirgus atvēršana jāpabeidz, liberalizējot valsts transportu. Turklāt 
pārejas periodā uz vienotu tirgu jāparedz abpusējības klauzula jau liberalizēto tirgu 
aizsardzībai.

Grozījums Nr. 371
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību 

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību 
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izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma ekonomisko 
līdzsvaru.

izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma vispārējo struktūru.

Or. fr

Pamatojums

Priekšroka izvēlē būtu jāpiešķir sabiedriskiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 372
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību 
izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma ekonomisko 
līdzsvaru.

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas maršrutā, tostarp 
stacijās, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī, 
izņemot, ja šo tiesību izmantošana izjauktu 
sabiedriskā pakalpojuma līguma 
ekonomisko līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību
izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma ekonomisko 
līdzsvaru.

1. Dalībvalstis vai attiecīgās kompetentās 
vietējās iestādes, kas nosaka sabiedriskā 
pakalpojuma līguma nosacījumus, var 
ierobežot 10. pantā paredzētās piekļuves 
tiesības tādiem pārvadājumiem no 
izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai, 
uz kuriem attiecas viens vai vairāki 
sabiedrisko pakalpojumu līgumi, kas 
noslēgti saskaņā ar spēkā esošiem 
Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību 
izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma sociāli ekonomisko 
līdzsvaru un tajā noteiktos kohēzijas 
politikas mērķus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot lēmumu par piekļuves tiesībām vai tiesībām uzņemt pasažierus, jāņem vērā sociālās 
kohēzijas politikas mērķi un saistītie mērķi pārvadājumu jomā, kas noteikti sabiedriskā 
pakalpojuma līgumā.

Grozījums Nr. 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 

1. Dalībvalstis var ierobežot 10. pantā 
paredzētās piekļuves tiesības tādiem 
pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz 
galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens 
vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, kas noslēgti saskaņā ar spēkā 
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esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izņemot, ja šo tiesību 
izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma ekonomisko 
līdzsvaru.

esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzņemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī vai valsts pārvadājuma 
maršrutā, izņemot, ja šo tiesību 
izmantošana izjauktu sabiedriskā 
pakalpojuma līguma pakalpojumu 
ekonomisko līdzsvaru.

Or. it

Grozījums Nr. 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības 
nosacījumi nedrīkst radīt šķēršļus 
pasažieriem attiecībā uz informācijas 
iegūšanu vai biļetes iegādi ceļošanai no 
viena punkta uz otru neatkarīgi no tā, cik 
dzelzceļa pārvadājumu operatoru piedāvā 
pilnus vai daļējus pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus starp abiem attiecīgajiem 
punktiem.

Or. ro

Pamatojums

Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības nosacījumi nedrīkst radīt šķēršļus pasažieriem 
attiecībā uz informācijas iegūšanu vai biļetes iegādi ceļošanai no viena punkta uz otru 
neatkarīgi no tā, cik dzelzceļa pārvadājumu operatoru piedāvā pilnus vai daļējus pasažieru 
pārvadājumus pakalpojumu starp abiem attiecīgajiem punktiem.

Grozījums Nr. 376
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai sabiedriskā pakalpojuma līguma 
ekonomiskais līdzsvars būtu izjaukts, 
nosaka 55. pantā minētā attiecīgā 
regulatīvā iestāde vai iestādes, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi un iepriekš noteiktiem kritērijiem, 
ja saņemts pieprasījums no:

To, vai sabiedriskā pakalpojuma līguma 
vispārējā struktūra būtu izjaukta, nosaka 
55. pantā minētā attiecīgā regulatīvā 
iestāde vai iestādes, pamatojoties uz 
objektīvu ekonomisko analīzi un iepriekš 
noteiktiem kritērijiem, ja saņemts 
pieprasījums no:

Or. fr

Pamatojums

Priekšrocība izvēlē būtu jāsniedz sabiedriskiem pakalpojumiem, un būtu jāpalielina darbības 
jauda lietotājiem un strādājošajiem.

Grozījums Nr. 377
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai sabiedriskā pakalpojuma līguma 
ekonomiskais līdzsvars būtu izjaukts, 
nosaka 55. pantā minētā attiecīgā 
regulatīvā iestāde vai iestādes, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi un iepriekš noteiktiem kritērijiem, 
ja saņemts pieprasījums no:

Ja rodas domstarpības saistībā ar iestādes 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
1. punktu, 55. pantā minētā attiecīgā 
regulatīvā iestāde vai iestādes var tikt 
aicinātas pieņemt lēmumu, pamatojoties 
uz objektīvu ekonomisko analīzi un 
iepriekš noteiktiem kritērijiem, un ja 
saņemts pieprasījums no:

Or. en

Pamatojums

Regulatīvā iestāde tiek aicināta iejaukties tikai tad, ja rodas domstarpības.

Grozījums Nr. 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai sabiedriskā pakalpojuma līguma 
ekonomiskais līdzsvars būtu izjaukts, 
nosaka 55. pantā minētā attiecīgā 
regulatīvā iestāde vai iestādes, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi un iepriekš noteiktiem kritērijiem, 
ja saņemts pieprasījums no:

To, vai sabiedriskā pakalpojuma līguma 
pakalpojumu ekonomiskais līdzsvars būtu 
izjaukts, nosaka 55. pantā minētā attiecīgā 
regulatīvā iestāde vai iestādes, 
pamatojoties uz objektīvu ekonomisko 
analīzi un iepriekš noteiktiem kritērijiem, 
ja saņemts pieprasījums no:

Or. it

Grozījums Nr. 379
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lietotājus un personālu pārstāvošām 
apvienībām.

Or. fr

Pamatojums

Priekšrocība izvēlē būtu jāsniedz sabiedriskiem pakalpojumiem, un būtu jāpalielina darbības 
jauda lietotājiem un strādājošajiem.

Grozījums Nr. 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
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iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, tomēr 
ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad 
saņemta visa attiecīgā informācija.

iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, tomēr 
ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc tam, 
kad saņemts pieprasījums.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti būtiski nodrošināt, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi savlaicīgi saņem lēmumus par 
piekļuves tiesību pieprasījumiem un arbitrāžas pieprasījumiem.

Grozījums Nr. 381
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, 
tomēr ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, 
kad saņemta visa attiecīgā informācija.

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
divu nedēļu laikā pēc tam, kad saņemta 
visa attiecīgā informācija.

Or. en

Pamatojums

Mūsu mērķim jābūt noteikt optimālo termiņu — divas nedēļas.
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Grozījums Nr. 382
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, tomēr 
ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad 
saņemta visa attiecīgā informācija.

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 
iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, tomēr 
viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemta 
visa attiecīgā informācija.

Or. de

Pamatojums

Būtisks regulatīvās iestādes darbības efektivitātes rādītājs ir lēmumu pieņemšanas laiks. 
Tāpēc viena mēneša laikā jāpieņem lēmumi un jāveic attiecīgi koriģējoši pasākumi.

Grozījums Nr. 383
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. 
Regulatīvā iestāde, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar visām attiecīgajām pusēm, 
izskata visu sniegto informāciju un informē 
attiecīgās puses par savu pamatoto lēmumu 

Kompetentās iestādes un dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, sniedz 
attiecīgajai regulatīvajai iestādei vai 
iestādēm visu informāciju, kas pamatoti 
vajadzīga, lai varētu pieņemt atbilstošu 
lēmumu. Regulatīvā iestāde, vajadzības 
gadījumā apspriežoties ar visām 
attiecīgajām pusēm, izskata visu sniegto 
informāciju un informē attiecīgās puses par 
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iepriekš noteiktā, saprātīgā termiņā, tomēr 
ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad 
saņemta visa attiecīgā informācija.

savu pamatoto lēmumu iepriekš noteiktā, 
saprātīgā termiņā, tomēr ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc tam, kad saņemta visa 
attiecīgā informācija.

Or. es

Pamatojums

Lai pieņemtu pareizu lēmumu, ir jāņem vērā visa informācija.

Grozījums Nr. 384
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību un 
kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šā 
panta 1., 2. un 3. punktu. Šos pasākumus, 
kas paredzēti, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas īstenošanu ar vienādiem 
nosacījumiem, pieņem kā īstenošanas 
tiesību aktus saskaņā ar 63. panta 
3. punktu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nebūtu jāparedz Komisijai nepiemēroti līdzekļi valsts dzelzceļa jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr. 385
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību un 

svītrots
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kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šā 
panta 1., 2. un 3. punktu. Šos pasākumus, 
kas paredzēti, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas īstenošanu ar vienādiem 
nosacījumiem, pieņem kā īstenošanas 
tiesību aktus saskaņā ar 63. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pasākumi un pārskatītie kritēriji būtu jāīsteno, izmantojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 386
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības 
starptautiska pasažieru pārvadājuma 
maršrutā uzņemt un izlaist pasažierus 
stacijās, kas atrodas vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, ja ekskluzīvas tiesības pārvadāt 
pasažierus starp šīm stacijām ir piešķirtas 
saskaņā ar koncesijas līgumu, kas piešķirts 
pirms 2007. gada 4. decembra saskaņā ar 
taisnīgu konkursa izsludināšanas procedūru 
un atbilstīgi attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktu principiem. Šis ierobežojums 
var būt spēkā tik ilgi, cik ilgi ir spēkā 
sākotnējais līgums, vai arī 15 gadus, 
atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks.

5. Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības 
uzņemt un izlaist pasažierus stacijās, kas 
atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī, ja 
ekskluzīvas tiesības pārvadāt pasažierus 
starp šīm stacijām ir piešķirtas saskaņā ar 
koncesijas līgumu, kas piešķirts pirms 
2007. gada 4. decembra saskaņā ar taisnīgu 
konkursa izsludināšanas procedūru un 
atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktu principiem. Šis ierobežojums var būt 
spēkā tik ilgi, cik ilgi ir spēkā sākotnējais 
līgums, vai arī 15 gadus, atkarībā no tā, 
kurš termiņš ir īsāks.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai veicinātu dalībvalstu pasažieru pārvadājumu tirgu 
liberalizāciju. Mums nevajadzētu gaidīt Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas tiks pieņemts 
2012. gadā, bet jau šajā pārskatīšanā vēl vairāk atvērt Eiropas tirgu konkurencei.
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Grozījums Nr. 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības 
starptautiska pasažieru pārvadājuma 
maršrutā uzņemt un izlaist pasažierus 
stacijās, kas atrodas vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, ja ekskluzīvas tiesības pārvadāt 
pasažierus starp šīm stacijām ir piešķirtas 
saskaņā ar koncesijas līgumu, kas piešķirts 
pirms 2007. gada 4. decembra saskaņā ar 
taisnīgu konkursa izsludināšanas procedūru 
un atbilstīgi attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktu principiem. Šis ierobežojums 
var būt spēkā tik ilgi, cik ilgi ir spēkā 
sākotnējais līgums, vai arī 15 gadus, 
atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks.

5. Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības 
starptautiska un/vai vietēja pasažieru 
pārvadājuma maršrutā uzņemt un izlaist 
pasažierus stacijās, kas atrodas vienā un 
tajā pašā dalībvalstī, ja ekskluzīvas tiesības 
pārvadāt pasažierus starp šīm stacijām ir 
piešķirtas saskaņā ar koncesijas līgumu, 
kas piešķirts pirms 2007. gada 4. decembra 
saskaņā ar taisnīgu konkursa 
izsludināšanas procedūru un atbilstīgi 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktu 
principiem. Šis ierobežojums var būt spēkā 
tik ilgi, cik ilgi ir spēkā sākotnējais līgums, 
vai arī 15 gadus, atkarībā no tā, kurš 
termiņš ir īsāks.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt šī noteikuma darbības jomu, attiecinot to uz vietējiem 
pasažieru pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 388
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzdod Eiropas Dzelzceļa 
aģentūrai sagatavot salīdzinošu analīzi 
par maksas noteikšanu dalībvalstīs, lai 
izstrādātu vienotu aprēķināšanas metodi 
maksas noteikšanai.

Or. nl
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Grozījums Nr. 389
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir 
tiesības bez diskriminācijas saņemt
minimālo piekļuves pakalpojumu 
kompleksu, kas noteikts III pielikuma 
1. punktā.

1. Infrastruktūras pārvaldītāji bez 
diskriminācijas piedāvā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem minimālo 
piekļuves pakalpojumu kompleksu, kas 
noteikts III pielikuma 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir 
tiesības bez diskriminācijas saņemt
minimālo piekļuves pakalpojumu 
kompleksu, kas noteikts III pielikuma 
1. punktā.

1. Infrastruktūras pārvaldītāji bez 
diskriminācijas nodrošina dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem piekļuvi 
pakalpojumiem, kas noteikti 
III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Būtisks teksta precizējums, lai uzsvērtu, ka piekļuves nodrošināšanā pirmo soli sper 
infrastruktūras pārvaldītājs.

Grozījums Nr. 391
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir 
tiesības bez diskriminācijas saņemt
minimālo piekļuves pakalpojumu 
kompleksu, kas noteikts III pielikuma 
1. punktā.

1. Infrastruktūras pārvaldītāji bez 
diskriminācijas piedāvā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem minimālo 
piekļuves pakalpojumu kompleksu, kas 
noteikts III pielikuma 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Dieter-Lebrecht Koch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir 
tiesības bez diskriminācijas saņemt
minimālo piekļuves pakalpojumu 
kompleksu, kas noteikts III pielikuma 
1. punktā.

1. Infrastruktūras pārvaldītāji dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem bez 
diskriminācijas nodrošina minimālo 
piekļuves pakalpojumu kompleksu, kas 
noteikts III pielikuma 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 393
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas, un 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus var noraidīt tikai tad, ja 
tirgū ir citas atbilstīgas iespējas. Ja 

pakalpojumus nesniedz viens 
infrastruktūras pārvaldītājs, tad 
„galvenās infrastruktūras” nodrošinātājs 
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pieliek visas saprātīgās pūles, lai veicinātu 
šo pakalpojumu sniegšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek saglabāti apkalpes iekārtu operatoru pienākumi līdz lasījumam Eiropas 
Kopienu tiesā, kurā vērsusies Komisija.

Grozījums Nr. 394
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

III pielikuma 2. punktā minētos piekļuves 
veidus pakalpojumiem, kā arī to 
izmantošanu visi apkalpes iekārtu 
operatori nodrošina bez diskriminācijas, 
ciktāl šie pakalpojumi tiek uzskatīti par 
būtiskajām iespējām, kā tās definētas 
3. pantā (21.a jauns).

Or. fr

Pamatojums

Piekļuves veidi, lai iegūtu būtiskās iespējas, jānodrošina bez diskriminācijas.

Grozījums Nr. 395
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

Apkalpes iekārtu operatori III pielikuma 
2. punktā minētos pakalpojumus bez 
diskriminācijas sniedz dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem regulatīvās 
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iestādes uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

Lai izvairītos no domstarpībām vai 
nepamatotas kavēšanās, regulatīvā iestāde 
var uzraudzīt to, kā dzelzceļa operatori, 
kas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem 
nodrošina III pielikuma 2. punktā minētās 
apkalpes iekārtas, veic šīs darbības; lai 
nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un 
taisnīgu piekļuvi iekārtām, attiecīgie 
dzelzceļa operatori, neatkarīgi no tā, kas 
ir to īpašnieks vai kādai integrētai 
dzelzceļa pārvadājumu grupai tie pieder, 
nošķir kontus katrai piedāvātajai apkalpes 
iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve apkalpes iekārtām un to pieejamība ir ļoti būtiska, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi varētu veikt darbību, un, lai nodrošinātu pārredzamību, dzelzceļa pakalpojumu 
sniedzēji, neatkarīgi no tā, kas ir to īpašnieks un kādai integrētai grupai tie pieder, nošķir 
kontus.

Grozījums Nr. 397
Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 

Apkalpes iekārtu operatori III pielikuma 
2. punktā minētos pakalpojumus bez 
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operatori sniedz bez diskriminācijas. diskriminācijas sniedz dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem regulatīvās 
iestādes uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem regulatīvās iestādes 
uzraudzībā apkalpes iekārtu operatori 
sniedz bez diskriminācijas.

Or. de

Grozījums Nr. 399
Debora Serracchiani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

III pielikuma 2. punktā minēto piekļuvi 
sliežu ceļiem un to izmantošanu visi 
apkalpes iekārtu operatori nodrošina bez 
diskriminācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Mathieu Grosch

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

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas.

III pielikuma 2. punktā minētos 
pakalpojumus visi apkalpes iekārtu 
operatori sniedz bez diskriminācijas, jo tie 
ir galvenie pakalpojumi saskaņā ar 
3. panta 21.a punktu (jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 401
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība 
jāveido tā, ka tas juridiskā, 
organizatoriskā un lēmumu pieņemšanas 
ziņā ir neatkarīgs no šīs iestādes vai 
uzņēmuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārāk plaši noteikumi, ņemot vērā 2. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr. 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder Apkalpes iekārtu operatori nošķir kontus 
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iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība 
jāveido tā, ka tas juridiskā, 
organizatoriskā un lēmumu pieņemšanas 
ziņā ir neatkarīgs no šīs iestādes vai 
uzņēmuma.

katrai III pielikuma 2. punktā minētajai 
apkalpes iekārtu kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība jāveido 
tā, ka tas juridiskā, organizatoriskā un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir neatkarīgs 
no šīs iestādes vai uzņēmuma.

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība jāveido 
tā, ka tas nodrošina pilnīgu pārskatāmību 
un piekļuvi bez diskriminācijas šo 
pakalpojumu piekļuvei un izmantojumam. 
Šai neatkarībai nav jānozīmē, ka jāveido 
atsevišķa iestāde apkalpes iekārtām. 
Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
kontrolē piekļuves nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Pārvadājumu pakalpojumu pilnīga nošķišana neradīs taisnīgu konkurenci starp šīm 
darbībām. Tās sekas būs papildu organizatoriskās izmaksas, lielāka birokrātija un 
administratīvo izmaksu pieaugums. Jāstiprina attiecīgo valsts regulatīvo iestāžu pilnvaras, lai 
tās varētu pārbaudīt, vai lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi un vai nenotiek diskriminācija.
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Grozījums Nr. 404
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība 
jāveido tā, ka tas juridiskā, 
organizatoriskā un lēmumu pieņemšanas 
ziņā ir neatkarīgs no šīs iestādes vai 
uzņēmuma.

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un 
novērstu diskrimināciju attiecībā uz 
piekļuvi III pielikuma 2. punktā 
minētajām apkalpes iekārtām un attiecībā 
uz pakalpojumu sniegšanu, izmantojot šīs 
iekārtas, šādu apkalpes iekārtu operatori 
nošķir attiecīgo apkalpes iekārtu kontus.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība jāveido 
tā, ka tas juridiskā, organizatoriskā un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir neatkarīgs
no šīs iestādes vai uzņēmuma.

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un 
novērstu diskrimināciju attiecībā uz 
piekļuvi III pielikuma 2. punkta a), b), c), 
e) un g) apakšpunktā minētajām apkalpes 
iekārtām un attiecībā uz pakalpojumu 
sniegšanu, izmantojot šādas iekārtas, ja 
šādas apkalpes iekārtas operatoru tieši vai 
netieši kontrolē iestāde vai uzņēmums, kas 
arī aktīvi darbojas un kam ir dominējošs 
stāvoklis valsts dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, šādu apkalpes iekārtu 
operatoru darbība jāveido tā, ka tie ir 
neatkarīgi no šīs iestādes vai uzņēmuma. 
Prasība nodrošināt neatkarību nenozīmē 
prasību dibināt atsevišķu iestādi vai 
uzņēmumu, kas veic apkalpes iekārtu 
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operatora funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 
vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība 
jāveido tā, ka tas juridiskā, 
organizatoriskā un lēmumu pieņemšanas 
ziņā ir neatkarīgs no šīs iestādes vai 
uzņēmuma.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Gatavība investēt apkalpes iekārtās mazināsies. Iekārtas uzstādītājs/operators vairs nevar 
paļauties uz to, ka varēs segt pašpatēriņu, jo trešām personām, kuru uzņēmējdarbības 
koncepciju viņš nepārzina, neizbēgami tiek piešķirtas piekļuves tiesības ar līdzīgiem 
noteikumiem, tādējādi atņemot viņam jaudas daļu. No otras puses, apkalpes iekārtas 
operators ir spiests uzņemties apkopes iekārtas ekspluatācijas risku. Šādi noteikumi neveicina 
investīcijas un uzskatāmi par pārmērīgu iejaukšanos īpašumtiesībās.

Grozījums Nr. 407
Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
iestādei vai uzņēmumam, kas arī aktīvi 
darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas 
arī aktīvi darbojas un kam ir dominējošs 
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vismaz vienā dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 
apkalpes iekārtu, operatora darbība jāveido 
tā, ka tas juridiskā, organizatoriskā un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir neatkarīgs no 
šīs iestādes vai.

stāvoklis vismaz vienā dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumu tirgū, kurā 
izmanto šo apkalpes iekārtu, operatora 
darbība jāveido tā, ka tas juridiskā, 
organizatoriskā un lēmumu pieņemšanas 
ziņā ir neatkarīgs no šā dzelzceļa
pārvadājumu uzņēmuma.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā paredzēts, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem piemēro pakalpojumu veicēju 
organizatoriskās neatkarības nosacījumus, jo jau izveidotie neatkarības nosacījumi 
infrastruktūras pārvaldītājiem attiecas arī uz pakalpojumiem, ko tie pārvalda.

Grozījums Nr. 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas 
tiem dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā 
maršrutā ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja papildu 
jauda nav pietiekama, lai izpildītu šādus 
piekļuves pieprasījumus. Apkalpes 
iekārtas operators sniedz noraidījuma 
pamatojumu un pierāda, ka pietiekama 
papildu jauda nav pieejama. Domstarpību 
gadījumā pieprasījuma iesniedzējs 
saistībā ar piekļuves atteikumu var 
iesniegt apelācijas sūdzību regulatīvajai 
iestādei. 

Or. en

Grozījums Nr. 409
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Atbildes uz dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu pieprasījumiem par piekļuvi 
apkalpes iekārtai sniedz noteiktā termiņā, 
ko nosaka valsts regulatīvā iestāde, un tos 
var noraidīt vienīgi tad, ja ir pieejamas 
atbilstīgas alternatīvas, kas tiem dod 
iespēju veikt attiecīgo kravas vai pasažieru 
pārvadājumu tajā pašā maršrutā ar 
ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem. 
Apkalpes iekārtas operatoram ir pienākums 
pierādīt, ka ir pieejama atbilstīga 
alternatīva.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
13. pants– 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā 
maršrutā ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

III panta 2. punktā minētos dzelzceļa
pārvadājumu uzņēmumu pieprasījumus par 
piekļuvi apkalpes iekārtai var noraidīt 
vienīgi tad, ja tirgū ir pieejamas atbilstīgas 
alternatīvas vai ja pēc pieprasījuma un 
pārbaudes 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde uzskata, ka pakalpojumu 
sniedzējam ir pietiekams iemesls atteikt 
piekļuvi pieprasītajam pakalpojumam. Ja 
pakalpojumu sniedzējs apstrīd regulatīvās 
iestādes lēmumu, tam ir tiesības sniegt 
piekļuves atteikuma pamatojumu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav pietiekami skaidrs attiecībā uz būtiskajām iespējām. Regulatīvās 
iestādes lomai piekļuves atteikuma gadījumā arī jātiek definētai precīzāk.
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Grozījums Nr. 411
Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma
pieprasījumu par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Ja pieprasījums tiek 
noraidīts, apkalpes iekārtas operatoram ir 
pienākums paskaidrot pretendentam un 
regulatīvajai iestādei noraidījuma 
iemeslus. Regulatīvā iestāde pārbauda 
noraidījuma iemeslus un attiecīgi veic 
korektīvus pasākumus. Attiecībā uz 
regulatīvās iestādes lēmumu jāievēro 
56. panta 5. punkta 2. daļa.

Or. de

Pamatojums

Regulatīvajai iestādei ir jāpārbauda noraidījuma iemesli un attiecīgi jārīkojas.

Grozījums Nr. 412
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
iesniedz pieprasījumus, dod iespēju veikt 
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ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

attiecīgo kravas vai pasažieru pārvadājumu 
tajā pašā vai alternatīvā maršrutā ar 
ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem. 
Šī prasība neuzliek pienākumu apkalpes 
iekārtas operatoram veikt investīcijas, lai 
izpildītu visus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu pieprasījumus. Regulatīvajai 
iestādei ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva. 
Pakalpojuma sniedzējs pamato jebkuru 
piekļuves tā iekārtai atteikumu vai 
atteikumu sniegt attiecīgo pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
iesniedz pieprasījumus, dod iespēju veikt 
attiecīgo kravas vai pasažieru pārvadājumu 
tajā pašā vai alternatīvā maršrutā ar 
ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem. 
Šī prasība neuzliek pienākumu apkalpes 
iekārtas operatoram veikt investīcijas, lai 
izpildītu visus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu pieprasījumus. Regulatīvajai 
iestādei ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva, tādējādi 
izvairoties no domstarpībām un 
kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Ja dzelzceļa operators, kas pārvalda pieprasīto apkalpes iekārtu, noraida piekļuves 
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pieprasījumu, regulatīvās iestādes rīcībā var būt nepieciešamā informācija, lai tā varētu 
ierosināt izmantot alternatīvus maršrutus ar ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apstrīdēšanas gadījumā 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde 
pieņem lēmumu, ņemot vērā iesaistīto 
personu iesniegtos elementus. Apkalpes 
iekārtas operatoram visos gadījumos 
jāpamato sava atteikuma lēmuma iemesls.

Or. fr

Grozījums Nr. 415
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem.
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pieejama atbilstīga alternatīva.

Or. de

Pamatojums

Vēlme investēt apkalpes iekārtās mazināsies. Iekārtas uzstādītājs/operators vairs nevar 
paļauties uz to, ka varēs segt pašpatēriņu, jo trešām personām, kuru uzņēmējdarbības 
koncepciju viņš nepārzina, neizbēgami tiek piešķirtas piekļuves tiesības ar līdzīgiem 
noteikumiem, tādējādi atņemot viņam jaudas daļu. No otras puses, apkalpes iekārtas 
operators ir spiests uzņemties apkopes iekārtas ekspluatācijas risku. Šādi noteikumi neveicina 
investīcijas un uzskatāmi par pārmērīgu iejaukšanos īpašumtiesībās.

Grozījums Nr. 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Atsakot piekļuvi apkalpes 
iekārtai, apkalpes iekārtas operatoram 
jāpamato savs atteikums rakstiskā veidā.

Or. pl

Pamatojums

Ja apkalpes iekārtas operators ir atteicis piekļuvi savā pārraudzībā esošam īpašumam, viņam 
nevar uzlikt par pienākumu pierādīt to, ka ir pieejama atbilstīga alternatīva no ekonomiskā 
un tehniskā viedokļa, kuru iesnieguma iesniedzējs varētu izmantot, būtiski nepalielinot savus 
izdevumus, jo šim operatoram nav pieejama informācija par iekārtām, kas atrodas citu 
operatoru pārraudzībā.

Grozījums Nr. 417
Herbert Dorfmann
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva. Apkalpes 
iekārtas ir darbnīcas, tehniskās apkopes 
iekārtas, ierīces un vajadzīgie sliežu 
atzarojumi, depo un šķirošanas ceļi, lai 
piekļūtu uzņēmumam un tehniskās 
apkopes iekārtām, kā arī termināli un 
privātas šķirotavas.

Or. de

Grozījums Nr. 418
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai un pakalpojumiem var noraidīt 
vienīgi tad, ja ir pieejamas atbilstīgas 
alternatīvas, kas dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam, kurš iesniedz pieprasījumu,
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā vai 
alternatīvā maršrutā ar ekonomiski 
pieņemamiem nosacījumiem. Šī prasība 
neuzliek pienākumu apkalpes iekārtas 
operatoram veikt investīcijas, lai izpildītu 
visus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus. Regulatīvajai iestādei ir 



PE467.166v01-00 162/185 AM\870642LV.doc

LV

pienākums pierādīt, ka ir pieejama 
atbilstīga alternatīva. Pakalpojumu 
sniedzējs pamato jebkuru piekļuves tā 
iekārtai atteikumu vai atteikumu sniegt 
attiecīgo pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 
dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 
pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 
ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 
operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 
pieejama atbilstīga alternatīva.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījumus par piekļuvi apkalpes 
iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 
pieejamas atbilstīgas un pieņemamas
alternatīvas, kas tiem dod iespēju veikt 
attiecīgo kravas vai pasažieru pārvadājumu 
tajā pašā maršrutā ar ekonomiski 
pieņemamiem nosacījumiem. Apkalpes 
iekārtas operatoram ir pienākums pierādīt, 
ka ir pieejama atbilstīga alternatīva.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pakalpojumu sniedzējs, kas 
apkalpo iekārtu, pamato jebkuru 
piekļuves tā iekārtai atteikumu vai 
atteikumu sniegt attiecīgo pakalpojumu.

Or. en
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Pamatojums

Ir saprātīgi sniegt atbilstīgu pamatojumu, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu 
regulatīvajai iestādei veikt izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 421
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
13. pants– 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas. Ja 
nav iespējams attiecīgu jaudas daļu 
atvēlēt dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kuri neietilpst iestādē vai 
uzņēmumā, kam pieder arī apkalpes 
iekārtas operators, regulatīvā iestāde kopā 
ar visām ieinteresētajām personām. 
izstrādā alternatīvus risinājumus.

Or. en
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Pamatojums

Ja nav iespējams attiecīgu jaudas daļu atvēlēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī apkalpes iekārtas operators, regulatīvā 
iestāde kopā ar visām ieinteresētajām personām. izstrādā alternatīvus risinājumus.

Grozījums Nr. 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, 
pamatojoties uz pierādītajām vajadzībām, 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde pēc 
pašas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata 
atbilstīgi rīkojas, lai nodrošinātu to, ka 
attiecīga jaudas daļa tiek atvēlēta 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas.

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
izmanto esošo papildu jaudu, lai 
nodrošinātu piekļuves pieprasījumu 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Ja šis apkalpes iekārtas operators saskaras 
ar dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, 
tas cenšas nodrošināt visu prasību 
iespējami labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai pārbaudītu, vai pieprasījums ir 
ticis atteikts bez pamatota iemesla, un šajā 
gadījumā nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr, ja
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas ir izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam kā 
daļa no sabiedrisko pakalpojumu līguma 
saskaņā ar Regulu Nr. 1370/2007, to 
lietošanas priekšrocību var noteikt 
pārvadājumu uzņēmumam, ar kuru 
noslēgts līgums, uz līguma darbības laiku, 
tā kā tas ir nepieciešams sabiedriska 
pakalpojuma sniegšanai. Citos gadījumos 
šīs iespējas var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
desmit gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas. Tomēr visam jaudas 
pārpalikumam jābūt pieejamiem visiem 
citiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem regulatīvās iestādes 
uzraudzībā.

Or. fr

Pamatojums

Regulatīvajai iestādei jāpārbauda piekļuves pakalpojumiem atteikuma likumība. Gadījumā, ja 
nav bijis pieņemama iemesla, tā var lemt par prasītāja piekļuvi pakalpojumam. Lai novērstu 
mākslīgu šķēršļu radīšanu jaunpienācējiem, jaudas pārpalikums ir pieejams visiem 
pārvadājumu uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 424
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas
uzsākšanas.

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 

Ja apkalpes iekārtas dzelzceļa operators 
saskaras ar dažādiem pretrunīgiem 
pieprasījumiem, tas cenšas nodrošināt visu 



AM\870642LV.doc 167/185 PE467.166v01-00

LV

labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas.

prasību iespējami labāku savienošanu. Ja 
atbilstīga alternatīva nav pieejama un ja 
nav iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas.

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas ir regulatīvās iestādes rīcībā un kas ir iekļauta tīkla pārskatā, ir pietiekama, 
lai rastu risinājumu.

Grozījums Nr. 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde novērtē, vai 
iekārta var veikt transporta pakalpojumu 
un vajadzības gadījumā pēc pašas 
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jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai pārbaudītu, ja prasība ir 
netaisnīgi noraidīta, un tādā gadījumā 
nodrošinātu to, ka attiecīga jaudas daļa, kas 
var tikt piešķirta, tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā paredzēts, ka regulatīvā iestāde novērtē, vai iekārta ir būtisks elements transporta 
darbību veikšanai, un pārbauda, vai lietošanas prasības noraidījums nav netaisnīgs.

Grozījums Nr. 427
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai pārbaudītu, vai pieprasījums 
noraidīts nepamatoti. Ja tā noticis, tad 
regulatīvā iestāde nodrošina, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
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un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Or. de

Pamatojums

Vēlme investēt apkalpes iekārtās mazināsies. Iekārtas uzstādītājs/operators vairs nevar 
paļauties uz to, ka varēs segt pašpatēriņu, jo trešām personām, kuru uzņēmējdarbības 
koncepciju viņš nepārzina, neizbēgami tiek piešķirtas piekļuves tiesības ar līdzīgiem 
noteikumiem, tādējādi atņemot viņam jaudas daļu. No otras puses, apkalpes iekārtas 
operators ir spiests uzņemties apkopes iekārtas ekspluatācijas risku. Šādi noteikumi neveicina 
investīcijas un uzskatāmi par pārmērīgu iejaukšanos īpašumtiesībās.

Grozījums Nr. 428
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas.
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pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri neietilpst 
iestādē vai uzņēmumā, kam pieder arī 
apkalpes iekārtas operators. Tomēr 
jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde uz sūdzības 
pamata atbilstīgi rīkojas, lai nodrošinātu to, 
ka attiecīga jaudas daļa tiek atvēlēta 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas.

Or. nl

Grozījums Nr. 430
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai nodrošinātu to, ka attiecīga 
jaudas daļa tiek atvēlēta dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem, kuri 
neietilpst iestādē vai uzņēmumā, kam 
pieder arī apkalpes iekārtas operators. 
Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 
iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 
izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 
sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam izmantošanai 
piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 
uzsākšanas.

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 
labāku savienošanu. Ja atbilstīga 
alternatīva nav pieejama un ja nav 
iespējams apmierināt visus attiecīgās 
iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 
uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 
iniciatīvas vai uz sūdzības pamata atbilstīgi 
rīkojas, lai izvairītos no jebkāda veida 
diskriminācijas un/vai nevienlīdzīgiem 
nosacījumiem un lai nodrošinātu 
pārredzamību. Tomēr jaunuzbūvētas 
tehniskās apkopes iekārtas un citas 
tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
ātrgaitas ritošajam sastāvam saskaņā ar 
Komisijas 2008. gada 21. februāra 
Lēmumu 2008/232/EK par savstarpējas 
izmantojamības tehnisko specifikāciju 
Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas1

ritošā sastāva apakšsistēmai, var rezervēt 
vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai desmit gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas, 
un šo termiņu var pagarināt vienu reizi 
regulatīvās iestādes uzraudzībā.
Jaunuzbūvētas tehniskās apkopes iekārtas 
un citas tehniskās iekārtas, kas izstrādātas 
konkrētam jaunam ritošajam sastāvam, var 
rezervēt vienam dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam izmantošanai piecus gadus 
pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums uzskatāms par īpašumtiesību pārkāpumu. Regulatīvajām iestādēm 
jānodrošina pietiekamas pilnvaras, lai bez diskriminācijas nodrošinātu piekļuvi iekārtām un 
veiktu pārbaudes.

Grozījums Nr. 432
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 433
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir nenozīmīgs attiecībā uz visiem noteikumiem, kas piešķir tiesības piekļūt 
dzelzceļa iekārtām.

Grozījums Nr. 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šis noteikums attiecas uz īpašuma pārvaldīšanu un tas pārāk pietuvojas īpašumtiesībām, 
kuras garantē Eiropas Savienības pamatakti. Lēmumam par apkalpes iekārtas nomu vai 
tirdzniecību ir jābūt balstītam uz ekonomiskajiem apsvērumiem un jābūt šīs iekārtas 
īpašnieka autonomam lēmumam. 

Grozījums Nr. 435
Ismail Ertug

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu, izīrēšanu 
vai pārdošanu.

Or. de
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Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jānodrošina arī iespēja iekārtas pārdot.

Grozījums Nr. 436
Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
vienu gadu, tās īpašnieks paziņo par 
iekārtas iznomāšanu, izīrēšanu vai 
pārdošanu izmantošanai darbībām, kas 
saistītas ar dzelzceļa nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu, vai, ja tiek saņemti 
pieprasījumi, atsāk iekārtas ekspluatāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Jörg Leichtfried

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



AM\870642LV.doc 175/185 PE467.166v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Vēlme investēt apkalpes iekārtās mazināsies. Iekārtas uzstādītājs/operators vairs nevar 
paļauties uz to, ka varēs segt pašpatēriņu, jo trešām personām, kuru uzņēmējdarbības 
koncepciju viņš nepārzina, neizbēgami tiek piešķirtas piekļuves tiesības ar līdzīgiem 
noteikumiem, tādējādi atņemot viņam jaudas daļas. No otras puses, apkalpes iekārtas 
operators ir spiests uzņemties apkopes iekārtas ekspluatācijas risku. Šādi noteikumi neveicina 
investīcijas un uzskatāmi par pārmērīgu iejaukšanos īpašumtiesībās.

Grozījums Nr. 439
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas un par to tiek 
izrādīta interese, pamatojoties uz 
pierādītām vajadzībām, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu, ja vien šādas apkalpes iekārtas 
operators uzskatāmi neparāda, ka 
notiekošais rekonversijas process liedz to 
izmantot dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja III pielikuma 2. punktā minētā
apkalpes iekārta nav izmantota vismaz trīs
gadus pēc kārtas un ja dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi šādas apkalpes 
iekārtas operatoram ir izrādījuši interesi 
par piekļuvi šai iekārtai, pamatojoties uz 
pierādītām vajadzībām, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas kā dzelzceļa apkalpes 
iekārtas iznomāšanu vai izīrēšanu kopumā 
vai pa daļām, ja vien šādas apkalpes 
iekārtas operators uzskatāmi neparāda, ka 
notiekošais rekonversijas process liedz to 
izmantot dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 5. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas pārdošanu, iznomāšanu 
vai izīrēšanu, izņemot gadījumus, kad 
īpašnieks var pierādīt, ka iekārta tiek 
pārstrukturēta, kā dēļ dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums to nevar 
izmantot.

Or. es

Pamatojums

Iekārtu operatoriem ir jānodrošina konkrēts elastīgums gadījumā, ja viņi pierāda, ka 
attiecīgās iekārtas ir vietā, kurā var notikt izmaiņas, piemēram, pilsētvidē, kur izmaiņu 
veikšana parasti prasa ilgu laiku.
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Grozījums Nr. 442
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 5. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu. Ja iekārta piešķirta iepriekš, 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
jānoskaidro tās neizmantošanas iemesli.

Or. es

Pamatojums

Zinot neizmantošanas iemeslus, var uzlabot pakalpojumu sniegšanu un īstenot šīs direktīvas 
mērķus.

Grozījums Nr. 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu, koncesiju
vai izīrēšanu ar dzelzceļa nozari saistītām 
darbībām. Ja atbilstīgu pieprasījumu 
trūkuma dēļ jauda netiek atvēlēta, pēc 
tam, kad 55. pantā minētā regulatīvā 
iestāde ir veikusi pakalpojuma vispārējās 
nozīmes novērtējumu, var turpināt 
iekārtas nodošanu vai likvidāciju. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka valstij piederošas iekārtas var pārdot, taču tikai regulatīvās 
iestādes uzraudzībā.
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Grozījums Nr. 444
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 
divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziņo par iekārtas iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Apkalpes iekārtas īpašnieks to izmanto, 
ievērojot šajā direktīvā noteiktos 
efektivitātes principus, un, ja apkalpes 
iekārta nav izmantota vismaz divus gadus 
pēc kārtas, tās īpašnieks paziņo par iekārtas
jebkāda veida atsavināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 
aprakstītajiem pakalpojumiem kā 
papildpakalpojumu, tad tas šos 
pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 
pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta iepriekšējie noteikumi ir pietiekami.

Grozījums Nr. 446
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 
aprakstītajiem pakalpojumiem kā 
papildpakalpojumu, tad tas šos 
pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 
pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījuma.

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 
aprakstītajiem pakalpojumiem kā 
papildpakalpojumu, tad tas šos 
pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 
pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījuma.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas 
pērk elektroenerģiju vilces strāvas ieguvei, 
var brīvi izvēlēties elektroenerģijas 
piegādātāju.
Cena par vienu elektroenerģijas vienību 
nav saistīta ar dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma veidu, bet tiek taisnīgi noteikta 
visiem klientiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 447
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 
aprakstītajiem pakalpojumiem kā 
papildpakalpojumu, tad tas šos 
pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 
pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījuma.

3. Ja pakalpojumu sniedzējs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 
aprakstītajiem pakalpojumiem kā 
papildpakalpojumu, tad tas šos 
pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 
pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var 
infrastruktūras pārvaldītājam vai citiem 
piegādātājiem pieprasīt vēl citus 
papildpakalpojumus, kas uzskaitīti 
III pielikuma 4. punktā. Infrastruktūras 
pārvaldītājam nav pienākuma sniegt šos 
pakalpojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta iepriekšējie noteikumi ir pietiekami.

Grozījums Nr. 449
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Regulatīvā iestāde ir jāinformē, un tai 
jānodrošina piekļuve attiecīgajiem 
dokumentiem, kas saistīti ar 
pieprasījumiem un lēmumiem saskaņā ar 
III pielikuma 1. un 2. punktu, lai 
nodrošinātu šādu lēmumu pieņemšanu 
bez diskriminācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu (290. pants)ar deleģēto aktu var tikai papildināt vai grozīt 
nebūtiskus tiesību akta punktus. Ierosinājums pilnvarot Komisiju ar deleģētu aktu palīdzību 
grozīt dzelzceļa nozares politikas un regulējuma būtiskus aspektus, tālu pārsniedz robežas, 
kas attaisnotu pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Tāpēc grozījumi jāpieņem parastā koplēmuma 
procedūrā.

Grozījums Nr. 452
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Būtisks elements, uz ko neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 453
Dieter-Lebrecht Koch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 454
Mathieu Grosch

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 455
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 

svītrots 
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procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo tiek aizstāti jebkādi pārrobežu 
nolīgumos starp dalībvalstīm ietverti 
noteikumi, kas diskriminē dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu starpā vai kas 
ierobežo dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu brīvību veikt pārrobežu 
pārvadājumus.

svītrots

Šos nolīgumus paziņo Komisijai. Komisija 
pārbauda šādu nolīgumu atbilstību šai 
direktīvai un saskaņā ar 64. panta 
2. punktā minēto procedūru nolemj, vai 
var turpināt attiecīgo nolīgumu 
piemērošanu. Komisiju savu lēmumu dara 
zināmu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un dalībvalstīm.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm definēt nepieciešamo sadarbību, jo īpaši saistībā ar sabiedriskiem 
pakalpojumiem, ko tās esot definējušas. Ir runa par subsidiaritātes jēdziena pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 457
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo tiek aizstāti jebkādi pārrobežu
nolīgumos starp dalībvalstīm ietverti 

Dalībvalstīm jānodrošina, lai pārrobežu
nolīgumi, ko tās slēdz, nediskriminē 
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noteikumi, kas diskriminē dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu starpā vai kas 
ierobežo dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu brīvību veikt pārrobežu 
pārvadājumus.

noteiktus dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumus vai nerada ierobežojumus
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu brīvībai
veikt pārrobežu pārvadājumus.

Or. fr

Pamatojums

Pārrobežu nolīgumiem jāturpina īstenot valstu autonomiju un jāpaliek valstu pārziņā. 
Eiropas Savienībai jāietekmē tikai tie mērķi, kurus dalībvalstis nevar adekvāti īstenot un 
kurus labāk spēj realizēt Eiropas Savienība.

Grozījums Nr. 458
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos nolīgumus paziņo Komisijai. Komisija 
pārbauda šādu nolīgumu atbilstību šai 
direktīvai un saskaņā ar 64. panta 
2. punktā minēto procedūru nolemj, vai 
var turpināt attiecīgo nolīgumu 
piemērošanu. Komisiju savu lēmumu dara 
zināmu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un dalībvalstīm.

Šos nolīgumus paziņo Komisijai. Komisija 
pārbauda šādu nolīgumu atbilstību šai 
direktīvai. Gadījumā, ja Komisija konstatē 
nesavienojamību starp pārrobežu 
nolīgumu un Kopienas tiesību aktu 
noteikumu, tā var nolemt uzsākt 
tiesvedību par valsts pienākuma neizpildi 
Eiropas Savienības Tiesā, ko paredz 
LESD 258. pants, attiecībā uz Kopienas 
tiesību pārkāpumu.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisija nevar ar vienkāršu lēmumu atcelt tāda pārrobežu nolīguma piemērošanu, 
kuru ir apstiprinājušas divas valstis atbilstošā veidā. Komisijai saskaņā ar LESD 17. pantu 
jānodrošina līgumu piemērošana, kā arī iestāžu saskaņā ar tiem pieņemtie pasākumi Eiropas 
Savienības Tiesas uzraudzībā.

Grozījums Nr. 459
Georges Bach
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot kompetences sadalījumu starp 
Savienību un dalībvalstīm, uz sarunām par 
pārrobežu nolīgumiem starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm un šo nolīgumu 
īstenošanu saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem attiecas sadarbības procedūra 
starp dalībvalstīm un Komisiju.

Neskarot kompetences sadalījumu starp 
Savienību un dalībvalstīm, dalībvalstīm 
jāinformē sarunu komiteja par pārrobežu
nolīgumu īstenošanu starp dalībvalstīm un 
trešām valstīm saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

Or. fr


