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Grozījums Nr. 460
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai 
novērotu tehniskos un ekonomiskos 
nosacījumus un tirgus tendences Eiropas 
dzelzceļa transportā.

1. Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai 
novērotu tehniskos un ekonomiskos 
nosacījumus un tirgus tendences, 
nodarbinātības tendences un sociālos 
apstākļus, kā arī ES konkurences 
noteikumu ievērošanu Eiropas dzelzceļa 
transporta nozarē.

Or. ro

Pamatojums

Nodarbinātības tendenču un sociālo apstākļu uzraudzībai, kā arī ES konkurences noteikumu 
ievērošanai ir būtiska nozīme „vienotas Eiropas dzelzceļa telpas” izveidē.

Grozījums Nr. 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 
pasākumu efektivitāti un analizēt 
Komisijas plānoto pasākumu ietekmi.

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu, Eiropas Parlamenta, 
Eiropas Dzelzceļa aģentūras un 
ieinteresēto nozaru pārstāvjus, tostarp 
lietotājus, lai tie labāk varētu novērot 
tendences dzelzceļa nozarē un tirgus 
attīstību, novērtēt veikto pasākumu 
efektivitāti un analizēt Komisijas plānoto 
pasākumu ietekmi.

Or. fr
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir iesaistīt Eiropas Parlamentu un Eiropas Dzelzceļa aģentūru Eiropas 
Komisijas darbā.

Grozījums Nr. 462
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 
pasākumu efektivitāti un analizēt 
Komisijas plānoto pasākumu ietekmi.

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu, jo īpaši regulatīvo 
iestāžu, un ieinteresēto nozaru pārstāvjus, 
tostarp sociālos partnerus un 
organizācijas, kas pārstāv dzelzceļa 
lietotājus, lai tie labāk varētu novērot 
tendences šajā nozarē un tirgus attīstību, 
novērtēt veikto pasākumu efektivitāti un 
analizēt Komisijas plānoto pasākumu 
ietekmi..

Or. fr

Pamatojums

Komisijai jāiesaista sociālo partneru un lietotāju pārstāvji savās dzelzceļa tirgus uzraudzības 
darbībās. Eiropas Dzelzceļa aģentūrai attiecībā uz tās darbību jāsaglabā šīs optimālā 
drošības līmeņa priekšrocības.

Grozījums Nr. 463
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 

2. 2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu pārstāvjus, tai skaitā 
regulatīvo iestāžu pārstāvjus, un 
ieinteresēto nozaru pārstāvjus, tai skaitā 
dzelzceļa nozares sociālos partnerus un 
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pasākumu efektivitāti un analizēt 
Komisijas plānoto pasākumu ietekmi.

klientus, lai tie labāk varētu novērot 
tendences dzelzceļa nozarē un tirgus 
attīstību, novērtēt veikto pasākumu 
efektivitāti un analizēt Komisijas plānoto 
pasākumu ietekmi. Attiecīgā gadījumā 
Komisija iesaista arī Eiropas Dzelzceļa 
aģentūru.

Or. nl

Grozījums Nr. 464
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 
pasākumu efektivitāti un analizēt 
Komisijas plānoto pasākumu ietekmi.

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu, regulatīvo iestāžu, 
iesaistīto dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 
pasākumu efektivitāti un analizēt 
Komisijas plānoto pasākumu ietekmi.

Or. de

Grozījums Nr. 465
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tostarp lietotājus, lai tie labāk 
varētu novērot tendences dzelzceļa nozarē 
un tirgus attīstību, novērtēt veikto 
pasākumu efektivitāti un analizēt 

2. Šajā nolūkā Komisija šajā darbā cieši 
iesaista dalībvalstu un ieinteresēto nozaru 
pārstāvjus, tai skaitā arodbiedrības, 
nozaru biedrības un lietotāju pārstāvjus, 
lai tie labāk varētu novērot tendences 
dzelzceļa nozarē un tirgus attīstību, 
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Komisijas plānoto pasākumu ietekmi. novērtēt veikto pasākumu efektivitāti un 
analizēt Komisijas plānoto pasākumu 
ietekmi.

Or. ro

Pamatojums

Ņemot vērā arodbiedrību un nozaru biedrību un jo īpaši dzelzceļa pakalpojumu lietotāju 
pārstāvju būtisko lomu, ir ļoti svarīgi iesaistīt tos Eiropas dzelzceļa pārvadājumu tirgus 
tehnisko un ekonomisko nosacījumu un tendenču uzraudzības procesā, tādējādi atbalstot 
Komisiju.

Grozījums Nr. 466
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novēro tīklu lietošanu un 
pamatnosacījumu attīstību dzelzceļa 
nozarē, īpaši infrastruktūras maksājumus, 
jaudas sadalījumu, investīcijas dzelzceļa 
infrastruktūrā, dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu cenu un kvalitātes attīstību, 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, uz 
ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, licencēšanu un saskaņošanas 
dalībvalstu starpā pakāpi. Tā nodrošina 
aktīvu sadarbību starp attiecīgajām 
regulatīvajām iestādēm dalībvalstīs.

3. Komisija novēro tīklu lietošanu un 
pamatnosacījumu attīstību dzelzceļa 
nozarē, īpaši infrastruktūras maksājumus, 
jaudas sadalījumu, investīcijas dzelzceļa 
infrastruktūrā, dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu cenu un kvalitātes attīstību, 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, uz 
ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, licencēšanu, tirgus atvērtības 
līmeni un saskaņošanas dalībvalstu starpā 
pakāpi. Tā nodrošina aktīvu sadarbību 
starp attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šajā pārskatīšanā ir būtiski uzsvērt, ka liela nozīme ir iekšējā tirgus pabeigšanai dzelzceļa 
nozarē, un, lai to panāktu, tirgus atvēršana un taisnīga konkurence ir būtiskākie aspekti.

Grozījums Nr. 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novēro tīklu lietošanu un 
pamatnosacījumu attīstību dzelzceļa 
nozarē, īpaši infrastruktūras maksājumus, 
jaudas sadalījumu, investīcijas dzelzceļa 
infrastruktūrā, dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu cenu un kvalitātes attīstību, 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, uz 
ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, licencēšanu un saskaņošanas 
dalībvalstu starpā pakāpi. Tā nodrošina 
aktīvu sadarbību starp attiecīgajām 
regulatīvajām iestādēm dalībvalstīs.

3. Komisija novēro tīklu lietošanu un 
pamatnosacījumu attīstību dzelzceļa 
nozarē, īpaši infrastruktūras maksājumus, 
jaudas sadalījumu, investīcijas dzelzceļa 
infrastruktūrā, dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu cenu un kvalitātes attīstību, 
dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, uz 
ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu 
līgumi, licencēšanu un saskaņošanas 
dalībvalstīs un to starpā pakāpi, īpaši 
sociālo tiesību jomā. Tā nodrošina aktīvu 
sadarbību starp attiecīgajām regulatīvajām 
iestādēm dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par:

4. Komisija regulāri un vismaz reizi četros 
gados ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par:

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, cik bieži Komisijai ir jāsniedz ziņojums par savu darbu 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 469
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dzelzceļa pakalpojumu iekšējā tirgus 
attīstību;

a) dzelzceļa pakalpojumu iekšējā tirgus 
attīstību, tostarp tirgus atvērtības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) dalībvalstu noteikumiem šajā nozarē.

Or. de

Pamatojums

Nepareiza konsolidācija. Šis formulējums ir identisks formulējumam Direktīvā 2004/51/EK, 
ar ko groza padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību. Jebkurā 
gadījumā ziņojumā jāņem vērā darba ņēmēju aspekts, jo galu galā darba ņēmēji nodrošina 
dzelzceļu sistēmas produktivitāti, drošību un efektivitāti. Turklāt tādējādi varētu un vajadzētu 
izveidot Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanas instrumentu.

Grozījums Nr. 471
Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija uzrauga tehniskās apkopes 
pakalpojumu tirgu attīstību un līdz 
2012. gadam veic pētījumu, lai novērtētu 
iespējamos tirgus atvēršanas ieguvumus. 
Pētījumā jāveic analīze par tehniskās 
apkopes pakalpojumu tirgus atvēršanas 
ietekmi uz dzelzceļa operatoriem tirgū un 
uz dzelzceļa operatoru piekļuves dzelzceļa 
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pakalpojumiem turpmāku veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība tehniskās apkopes pakalpojumu tirgu potenciālam būtiski uzlabot 
efektivitāti. Pētījuma rezultāti un tehniskās apkopes pakalpojumu tirgu uzraudzība var 
nodrošināt informāciju Komisijai iespējamu regulatīvu pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 472
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 
citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas.

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 
citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas, proti:

a) godīgas konkurences un tirgus 
atvērtības pakāpe katrā dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Šajā pārstrādātajā redakcijā ir būtiski izcelt iekšējā tirgus izveides pabeigšanas nozīmi 
dzelzceļa nozarē, tādēļ tirgus atvēršana un godīga konkurence ir būtiski elementi.

Grozījums Nr. 473
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 
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citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas.

citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas.

Uzskaita un publicē dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu sūdzību, 
paziņojumu un citu pretenziju veidu un 
skaitu, kā arī infrastruktūru operatoru, 
bijušo valsts dzelzceļu vai no tiem 
izveidotu uzņēmumu sūdzības par 
diskriminācijas gadījumiem un citiem 
kaitējošiem pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 474
Debora Serracchiani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 
citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas.

Lai Komisija varētu veikt tirgus 
novērošanu, dalībvalstis katru gadu sniedz 
IV pielikumā norādīto informāciju, kā arī 
citas nepieciešamās Komisijas pieprasītās 
ziņas:
a) dzelzceļa pārvadājumu nozares 
darbības attīstība un kompensācija par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām (SPSS);
b) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu daļa 
no transporta nozares kopējās darbības;
c) resursi un darbības, ko regulatīvās 
iestādes izmanto savu funkciju izpildei 
pārsūdzības iestādes statusā;
d) notikumu gaita saistībā ar vēsturisko 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
pārstrukturēšanu un valsts transporta 
stratēģiju pieņemšanu/īstenošanu 
iepriekšējā gadā;
e) nozīmīgas mācību 
iniciatīvas/pasākumi, kas dzelzceļa 
pārvadājumu nozarē dalībvalstī veikti 
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iepriekšējā gadā;
f) nodarbinātība un sociālie apstākļi 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos, 
infrastruktūras pārvaldītāju uzņēmumos 
un citos dzelzceļa nozarē darbojošos 
uzņēmumos iepriekšējā gada beigās;
g) ieguldījumi ātrgaitas dzelzceļa tīklā 
iepriekšējā gadā;
h) dzelzceļa tīkla garums iepriekšējā gada 
beigās;
i) maksa par piekļuvi sliežu ceļiem 
iepriekšējā gadā;
j) saskaņā ar šīs direktīvas 35. pantu 
izveidotas darbības uzlabošanas shēmas 
izmantošana;
k) kompetentās valsts iestādes izdoto 
spēkā esošo licenču skaits;
l) ERTMS ieviešanas statuss;
m) iepriekšējā gadā dzelzceļa tīklā 
notikušo starpgadījumu, negadījumu un 
nopietnu negadījumu, kas noteikti 
Direktīvā 2004/49/EK, skaits;
n) citas atbilstīgās norises.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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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. 476
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību, ja
dalībvalstu vai dalībvalstu valstspiederīgo 
īpašumā un faktiskā kontrolē, tieši vai 
netieši caur vienu vai vairākiem 
starpniekiem uzņēmumiem, ir kopumā 
vairāk nekā 50 % šā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, izņemot 
gadījumus, kad nolīgumā ar trešo valsti, 
kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas 
Savienība, ir noteikts citādi.

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību. Dalībvalsts 
pieņem lēmumu par tā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma licences 
pieteikumu, kas reģistrēts šīs valsts 
teritorijā, kurā kopumā vairāk nekā 50 % 
šā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma
pieder trešām pusēm ārpus ES un kurā 
minētajām trešām pusēm tieši vai netieši 
caur vienu vai vairākiem starpniekiem ir 
faktiska kontrole pār šo uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dzelzceļa operatoru aizsardzību trešo valstu 
kaimiņvalstīs pret to trešo valstu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pārmērīgu jaudu, kas veic 
pret konkurenci vērstas darbības attiecībā uz ES operatoriem. Mainītais formulējums (ar 
skaidru norādi, ka tas skar trešo personu intereses) nodrošinās dalībvalstīm visas tiesības 
iebilst pret licences pieteikumu trešās puses interesēs. Komisijas ierosinātie kritēriji ir 
saglabāti.

Grozījums Nr. 477
Gilles Pargneaux

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

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību, ja 
dalībvalstu vai dalībvalstu valstspiederīgo 
īpašumā un faktiskā kontrolē, tieši vai 
netieši caur vienu vai vairākiem 
starpniekiem uzņēmumiem, ir kopumā 
vairāk nekā 50 % šā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, izņemot 
gadījumus, kad nolīgumā ar trešo valsti, 
kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas 
Savienība, ir noteikts citādi.

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību.

Or. fr

Pamatojums

Elementi, ko ievieš Eiropas Komisija, nesniedz papildu juridiskus precizējumus, bet sarežģī to 
izpratni.

Grozījums Nr. 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir 
tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību, ja 
dalībvalstu vai dalībvalstu valstspiederīgo 
īpašumā un faktiskā kontrolē, tieši vai 
netieši caur vienu vai vairākiem 
starpniekiem uzņēmumiem, ir kopumā 
vairāk nekā 50 % šā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma, izņemot 
gadījumus, kad nolīgumā ar trešo valsti, 
kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas 
Savienība, ir noteikts citādi.

1. Trešās valsts dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam ir tiesības pieteikties uz 
licenci dalībvalstī, kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, ja attiecīgajā trešā valstī 
Eiropas dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumam tiek nodrošinātas līdzīgas 
tiesības, izņemot gadījumus, kad nolīgumā 
ar trešo valsti, kura līgumslēdzēja puse ir 
Eiropas Savienība, ir noteikts citādi.

Or. en
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Pamatojums

Mainītais formulējums ievieš savstarpīguma kritēriju.

Grozījums Nr. 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību, kas 
jāievēro, piemērojot šo pantu, tostarp par 
vienotas veidlapas izmantošanu licencēm. 
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem kā 
īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
63. panta 3. punktu.

5. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kārtību, kas 
jāievēro, piemērojot šo pantu, tostarp par 
vienotas veidlapas izmantošanu licencēm. 
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

Procedūras un kritēriji, kas jāievēro dalībvalstu iestādēm, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu 
vienotu regulējumu. Tādēļ labāk precizēt to pieņemšanu.

Grozījums Nr. 480
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nav atzītas par vainīgām nopietnā vai 
atkārtotā to saistību neizpildē, kas uzliktas 
ar sociālo un darba tiesību aktiem, to skaitā 
to saistību neizpildē, kuras uzliktas ar 
darba drošības un veselības aizsardzības 
tiesību aktiem, kā arī ar muitas tiesībām 
uzlikto saistību neizpildē gadījumos, kad 
uzņēmums vēlas veikt pārrobežu kravas 

nav atzītas par vainīgām jebkādā to 
saistību neizpildē, kas uzliktas ar drošības 
noteikumiem, sociālo un darba tiesību 
aktiem, to skaitā to saistību neizpildē, 
kuras uzliktas ar darba drošības un 
veselības aizsardzības tiesību aktiem, kā arī 
ar muitas tiesībām uzlikto saistību 
neizpildē gadījumos, kad uzņēmums vēlas 
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pārvadājumu operācijas, kurām 
piemērojamas muitas procedūras.

veikt pārrobežu kravas pārvadājumu 
operācijas, kurām piemērojamas muitas 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Drošības noteikumu ievērošana ir uzskatāma par būtisku.

Grozījums Nr. 481
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par profesionālo kompetenci ir 
izpildītas gadījumos, kad pieteikumu 
iesniegušais dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums var pierādīt, ka tam ir vai būs
tāda vadības struktūra, kurai ir vajadzīgās 
zināšanas vai pieredze, lai veiktu drošu un 
uzticamu licencē noteikto darbības veidu 
ekspluatācijas kontroli un pārraudzību.

Prasības par profesionālo kompetenci ir 
izpildītas gadījumos, kad pieteikumu 
iesniegušais dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums var pierādīt, ka tam ir tāda 
vadības struktūra, kurai ir vajadzīgās 
zināšanas vai pieredze, lai veiktu drošu un 
uzticamu licencē noteikto darbības veidu 
ekspluatācijas kontroli un pārraudzību. Šeit 
jāiekļauj arī valsts iestādes apstiprināti 
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personāla obligāto apmācību apliecinoši 
dokumenti, atbilstības apliecības un visi 
kvalifikācijas sertifikāti.
Uzņēmums arī pierāda, ka tam ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvas 2004/49/EK par 
drošību Kopienas dzelzceļos1 10. pantā 
minētajiem noteikumiem atbilstīgs 
drošības sertifikāts.
_____________
1 OV L 220, 21.6.2004., 16. lpp.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka dzelzceļa uzņēmuma vadītājs nav vienīgā persona, kas lemj par 
apmācības kvalitāti. Tāpat šeit jānodrošina, lai personālam būtu visi dokumenti, kas 
apliecina atbilstību (veselības, fiziskās slodzes pārbaudes u. c.), un kvalifikācijas sertifikāti 
(eksāmeni, lokomotīves vadītāja apliecība, zināšanas par maršrutiem u. c.). Dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam vēl pirms ienākšanas tirgū jāpierāda atbilstība visām prasībām.

Grozījums Nr. 483
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par profesionālo kompetenci ir 
izpildītas gadījumos, kad pieteikumu 
iesniegušais dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums var pierādīt, ka tam ir vai būs 
tāda vadības struktūra, kurai ir vajadzīgās 
zināšanas vai pieredze, lai veiktu drošu un 
uzticamu licencē noteikto darbības veidu 
ekspluatācijas kontroli un pārraudzību.

Prasības par profesionālo kompetenci ir 
izpildītas gadījumos, kad pieteikumu 
iesniegušais dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums var pierādīt, ka tam ir vai būs 
tāda vadības struktūra, kurai ir vajadzīgās 
zināšanas vai pieredze, lai veiktu drošu un 
uzticamu licencē noteikto darbības veidu 
ekspluatācijas kontroli un pārraudzību.
Iesniedzot pieteikumu, pretendents uzrāda 
arī drošības sertifikātu saskaņā ar 
Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Drošības sertifikāta iegūšana ir būtisks priekšnosacījums.

Grozījums Nr. 484
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/200716 III nodaļu,
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam, lai saskaņā ar 
attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību 
aktiem izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/200716 III nodaļu,
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam vai jāparedz 
garantijas atbilstīgi tirgus nosacījumiem, 
lai saskaņā ar attiecīgās valsts un 
starptautiskiem tiesību aktiem izpildītu 
savas saistības nelaimes gadījumos, jo īpaši 
attiecībā uz kravu, pastu un trešām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jābūt iespējai brīvi piemērot dažādas samērīgas izvēles 
iespējas attiecībā uz civiltiesisko atbildību, jo dažādos dzelzceļa tīklos ir atšķirīgs 
apdraudējuma līmenis. Daudzās dalībvalstīs civiltiesiskās atbildības segumam veiksmīgi 
izmanto tādas izvēles iespējas kā pašu kapitāls vai bankas garantijas.

Grozījums Nr. 485
Ismail Ertug

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/2007 III nodaļu, 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam, lai saskaņā ar 
attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību 

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/2007 III nodaļu, 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam, lai saskaņā ar 
attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību 
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aktiem izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām.

aktiem izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām. Turklāt 
maksimālā nodrošinājuma summa ir 
EUR 100 miljoni gadā, kā arī katrai 
avārijai. Iesaistot trešās puses, izpildītājs 
uzrāda šo nodrošinājumu apdrošināšanas 
summas apmērā, tāpat uzrāda arī visas 
valsts tiesību aktos paredzētās sociālās 
iemaksas.

Or. de

Pamatojums

Šī norāde nodrošina to, ka arī citiem ar personālu saistītu pakalpojumu sniedzējiem jābūt 
vajadzīgajam nodrošinājumu apdrošināšanas summas apmērā.

Grozījums Nr. 486
Brian Simpson

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/200716 III nodaļu,
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam, lai saskaņā ar 
attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību 
aktiem izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/200716 III nodaļu,
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam vai jāparedz 
līdzvērtīgas garantijas un regulatora 
apstiprināti pasākumi, lai saskaņā ar 
attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību 
aktiem izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām.

Or. en

Pamatojums

Īpaša uzmanība jāpievērš valsts dzelzceļa tīkla izmantošanai vēsturiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, ko apstiprina valsts regulators.
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Grozījums Nr. 487
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no 1. punkta, ja licenci aptur 
vai atsauc, pamatojoties uz neatbilstību 
prasībai par finanšu pietiekamību, iestāde, 
kas izdod licences, var piešķirt pagaidu 
licenci līdz attiecīgā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma reorganizācijas 
pabeigšanai, ja nav apdraudēta sniedzamo 
pakalpojumu drošība. Tomēr pagaidu 
licence ir derīga ne ilgāk kā sešus mēnešus 
no tās izdošanas dienas.

3. Neatkarīgi no 1. punkta, ja licenci aptur 
vai atsauc, pamatojoties uz neatbilstību 
prasībai par finanšu pietiekamību, iestāde, 
kas izdod licences, var piešķirt pagaidu 
licenci līdz attiecīgā dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmuma reorganizācijas 
pabeigšanai, ja nav apdraudēta sniedzamo 
pakalpojumu drošība un pagaidu licences 
darbības laikā uzņēmums ir pilnībā 
nomaksājis nesamaksātos nodokļus un
sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas 
radušās tā darbības rezultātā. Tomēr 
pagaidu licence ir derīga ne ilgāk kā sešus 
mēnešus no tās izdošanas dienas.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi piešķirt pagaidu licences dzelzceļa uzņēmuma reorganizācijas laikā, ja nav 
apdraudēta drošība un pagaidu licences darbības laikā uzņēmums ir pilnībā nomaksājis 
nesamaksātos nodokļus un sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas radušās tā darbības 
rezultātā.

Grozījums Nr. 488
Ismail Ertug

Direktīvas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus šajā direktīvā noteiktajām 
prasībām dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem jāievēro arī Kopienas 
acquis atbilstīgi valsts tiesību un 
administratīvo aktu noteikumi, piemērojot 
tos bez diskriminācijas; īpaši jāievēro:
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a) īpaši dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu tehniskie un ekspluatācijas 
noteikumi;
b) personāla, ritošā sastāva un uzņēmuma 
iekšējās struktūras drošības prasības;
c) noteikumi attiecībā uz veselību, 
drošību, sociālie nosacījumi, kā arī darba 
ņēmēju un patērētāju tiesības;
d) prasības attiecībā uz patērētāju interešu 
aizsardzību un drošību, kas ir spēkā visos 
iesaistītās dzelzceļa pārvadājumu nozares 
uzņēmumos.
2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
vienmēr var vērsties pie Komisijas, lai 
noskaidrotu, vai valsts tiesību aktu 
prasības atbilst Kopienas acquis un vai šīs 
prasības tiek piemērotas bez 
diskriminācijas.
Ja Komisija uzskata, ka nav izpildīti šīs 
direktīvas noteikumi, tā, neskarot Līguma 
258. pantu, pieņem atzinumu par pareizu 
šīs direktīvas interpretāciju.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējā formulējuma saglabāšana. Kopumā ir atzinīgi vērtējams nolūks Eiropas kopējo 
interešu labā mazināt valstu noteikumu nozīmi. Tomēr tas varēs notikt tikai tad, ja Eiropā būs 
saistoši, universāli un saskaņoti standarti (piemēram, SITS). Šā panta svītrošana mazinātu 
drošību. Līguma par Eiropas Savienību 258. pants ir bijušais 226. pants.

Grozījums Nr. 489
Ismail Ertug

Direktīvas priekšlikums
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa uzņēmumiem tajās dalībvalstīs , 
kurās tie veic savu darbību, jāievēro šo 
valstu starptautisko dzelzceļa 
pārvadājumu noteikumi. Šiem 
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uzņēmumiem jāievēro arī attiecīgie 
muitas un nodokļu noteikumi.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējā formulējuma saglabāšana. Kopumā ir atzinīgi vērtējams nolūks Eiropas kopējo 
interešu labā mazināt valstu noteikumu nozīmi. Tomēr tas varēs notikt tikai tad, ja Eiropā būs 
saistoši, universāli un saskaņoti standarti (piemēram, SITS). Šā panta svītrošana mazinātu 
drošību.

Grozījums Nr. 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Infrastruktūras pārvaldītājs, 
apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, 
tostarp ar 55. pantā minēto regulatīvo 
iestādi, sagatavo un publicē tīkla pārskatu, 
ko var iegūt par samaksu, kas nepārsniedz 
šā pārskata publicēšanas izmaksas. Tīkla 
pārskatu publicē vismaz divās Savienības 
oficiālajās valodās. Tīkla pārskata saturu 
bez maksas dara pieejamu elektroniskā 
formātā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 
tīmekļa portālā.

1. Infrastruktūras pārvaldītājs, 
apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, 
tostarp ar 55. pantā minēto regulatīvo 
iestādi, sagatavo un publicē tīkla pārskatu, 
ko var iegūt par samaksu, kas nepārsniedz 
šā pārskata publicēšanas izmaksas. Tīkla 
pārskatu publicē vismaz trijās Komisijas 
darba valodās. Tīkla pārskata saturu bez 
maksas dara pieejamu elektroniskā formātā 
Eiropas Dzelzceļa aģentūras tīmekļa 
portālā.

Or. fr

Grozījums Nr. 491
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Infrastruktūras pārvaldītājs, 
apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, 
tostarp ar 55. pantā minēto regulatīvo 

1. Infrastruktūras pārvaldītājs, 
apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, 
tostarp ar 55. pantā minēto regulatīvo 
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iestādi, sagatavo un publicē tīkla pārskatu, 
ko var iegūt par samaksu, kas nepārsniedz 
šā pārskata publicēšanas izmaksas. Tīkla 
pārskatu publicē vismaz divās Savienības 
oficiālajās valodās. Tīkla pārskata saturu 
bez maksas dara pieejamu elektroniskā 
formātā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 
tīmekļa portālā.

iestādi, sagatavo un publicē tīkla pārskatu, 
ko var iegūt par samaksu, kas nepārsniedz 
šā pārskata publicēšanas izmaksas. Tīkla 
pārskatu publicē vismaz divās Savienības 
oficiālajās valodās. Tīkla pārskata saturu 
bez maksas dara pieejamu elektroniskā 
formātā kopīgā tīmekļa portālā, kura 
izveide ir uzdota infrastruktūras 
pārvaldītājiem 37. un 40. pantā minētās 
sadarbības ietvaros.

Or. nl

Grozījums Nr. 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VI 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. 493
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 494
Roberts Zīle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka maksāšanas 
sistēmu un maksāšanas noteikumus publicē 
tīkla pārskatā.

Dalībvalstis nodrošina, ka maksāšanas 
sistēmu un maksāšanas noteikumus publicē 
tīkla pārskatā.

Gadījumos, kas izriet no konkurences 
nosacījumiem attiecībā uz trešām valstīm, 
maksas iekasēšanas principus un 
noteikumus publicē nevis tīkla pārskatā, 
bet atsevišķi ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pirms jaunā grafika stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo direktīvu maksas iekasēšanas principi un noteikumi tiks publicēti ievērojami 
agrāk nekā tas ir patlaban. Tas radīs iespēju trešo valstu konkurējošiem infrastruktūras 
pārvaldītājiem laikus iepazīties ar cenu līmeņiem, lai attiecīgi pielāgotu (pazeminātu) savus 
piedāvātos cenu līmeņus (piemēram, pārvadājumiem caur Baltkrieviju vai Ukrainu). Tādējādi 
ES infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi atrodas neizdevīgā 
situācijā.

Grozījums Nr. 495
Inés Ayala Sender

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



PE467.167v01-00 24/155 AM\870643LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksu par infrastruktūras lietošanu nosaka 
un iekasē infrastruktūras pārvaldītājs.

Maksu par infrastruktūras lietošanu nosaka 
un iekasē infrastruktūras pārvaldītājs, ja 
vien valsts parlaments nav tiesīgs to 
noteikt saskaņā ar valsts 
konstitucionālajām tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs valsts parlaments saskaņā ar šo valstu konstitucionālajām tiesībām ir 
kompetentā iestāde, kas nosaka maksu attiecībā dažādiem transporta veidiem. Grozījuma 
nolūks ir ieviest šo iespēju līdzīgi kā tas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Direktīvā 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr. 496
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji sadarbojas, lai dotu iespēju 
piemērot efektīvas maksāšanas shēmas
vilcienu pakalpojumiem, kas skar vairāk 
nekā vienu infrastruktūras tīklu.
Infrastruktūras pārvaldītāji jo īpaši tiecas 
garantēt starptautisko dzelzceļa kravu 
pārvadājumu pakalpojumu optimālu 
konkurētspēju un nodrošināt efektīvu 
dzelzceļa tīklu izmantošanu.

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji sadarbojas, lai dotu iespēju 
piemērot efektīvas maksāšanas shēmas
vilcienu pakalpojumiem, kas skar vairāk 
nekā vienu infrastruktūras tīklu.

Or. en

Pamatojums

Lieks formulējums — šie mērķi direktīvā jau ir minēti, īpaši tās 26. pantā attiecībā uz 
pieejamo infrastruktūras jaudu un starptautisko pakalpojumu efektīvu izmantošanu 
vislabākajā veidā.



AM\870643LV.doc 25/155 PE467.167v01-00

LV

Grozījums Nr. 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktu 
īsteno ar tādām līgumsaistībām starp 
kompetento iestādi un infrastruktūras 
pārvaldītāju, kas aptver vismaz piecu gadu 
ilgu laika posmu un paredz valsts 
finansējumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktu 
īsteno ar tādām līgumsaistībām starp 
kompetento iestādi un infrastruktūras 
pārvaldītāju, kas aptver vismaz piecu gadu 
ilgu laika posmu un paredz valsts 
finansējumu, kā arī ietver indikatīvas 
prognozes par ceļu nodevām.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir iekļaut ceļu nodevas daudzgadu līgumos, lai dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem radītu iespēju iegūt redzamību vidējā termiņā.

Grozījums Nr. 498
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja direktīvas spēkā stāšanās dienā 
dalībvalsts un infrastruktūras pārvaldītāja 
starpā jau pastāv līgumiska vienošanās, 
šim nolīgumam nepiemēro VII pielikuma 
3., 4. un 5. punktu līdz tā termiņa beigām 
vai vismaz piecus gadus no šā dokumenta 
transponēšanas dienas attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Precizējums vajadzīgs, lai nepieļautu, ka pārskatītie noteikumi netiek piemēroti pastāvošajiem 
nolīgumiem 68. pantā noteiktajā direktīvas spēkā stāšanās dienā; papildu prasības jāievieš 
tikai papildu nolīgumā, ņemot vērā piecu gadu termiņu, sākot no dienas, kad direktīva ir 
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faktiski transponēta dalībvalsts tiesiskajā regulējumā saskaņā ar 66. pantu.

Grozījums Nr. 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu līgumu pamatprincipi un parametri 
ir noteikti VII pielikumā, ko, ņemot vērā 
gūto pieredzi, 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. 500
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu līgumu pamatprincipi un parametri ir 
noteikti VII pielikumā, ko, ņemot vērā 
gūto pieredzi, var grozīt saskaņā ar 
60. pantā minēto procedūru.

Šādu līgumu pamatprincipi un parametri ir 
noteikti VII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.
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Grozījums Nr. 501
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. pantā minētā regulatīvā iestāde vismaz 
vienu mēnesi pirms līguma parakstīšanas 
novērtē vidējā un ilgtermiņā paredzēto 
infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu 
piemērotību to darbības mērķu 
sasniegšanai, par kuriem panākta 
vienošanās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulatīvā iestāde ir vidutājs — līgumā noteikto darbības mērķu, par kuriem panākta 
vienošanās, atbilstības novērtējums ietilpst tās dalībvalsts politiskās struktūras pilnvarās, kas 
to parakstījusi.

Grozījums Nr. 502
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. pantā minētā regulatīvā iestāde vismaz 
vienu mēnesi pirms līguma parakstīšanas 
novērtē vidējā un ilgtermiņā paredzēto 
infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu 
piemērotību to darbības mērķu 
sasniegšanai, par kuriem panākta 
vienošanās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 503
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde vēlas atkāpties no 
šiem ieteikumiem, tās sniedz pamatojumu 
regulatīvajai iestādei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde atbild kompetentajai dalībvalsts politiskajai struktūrai, kas ir atbildīga 
par līgumiskās vienošanās atbilstības nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 504
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde vēlas atkāpties no 
šiem ieteikumiem, tās sniedz pamatojumu 
regulatīvajai iestādei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma pārskatīšanu var paredzēt tikai 
pēc regulatīvās iestādes apstiprinājuma. 
Tai jāpārbauda līguma pārskatīšanas 
nepieciešamība un steidzamība, kā arī 
jaunā līguma finanšu struktūra. 
Dalībvalstīm jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām vismaz mēnesi 
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pirms pārskatītā līguma parakstīšanas un 
jāpublicē šis dokuments vismaz mēnesi 
pēc tā pabeigšanas.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izvairīties no daudzgadu līgumu pārskatīšanas ļaunprātīgas 
izmantošanas pirms to beigu termiņa.

Grozījums Nr. 506
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 
apkalpes iekārtu lietošanu saņem attiecīgi
infrastruktūras pārvaldītājs un apkalpes 
iekārtu operators un izlieto, lai finansētu 
savu uzņēmējdarbību.

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 
dzelzceļa apkalpes iekārtu lietošanu saņem 
attiecīgi infrastruktūras pārvaldītājs un 
dzelzceļa apkalpes iekārtu operators.

Or. en

Pamatojums

Lieks formulējums — normatīvā dokumentā nesniedz ieteikumus par motivāciju maksas 
pieprasīšanai un samaksai.

Grozījums Nr. 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka nodokļus 
un maksas, ko piemēro valsts 
infrastruktūras piekļuvei un būtiskām 
apkalpes iekārtām, iekasē tāpat kā 
līdzīgus nodokļus un maksas attiecībā uz 
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citiem transporta veidiem. Eiropas 
Komisija uzrauga šā principa 
piemērošanu, lai nepieļautu tirgus 
darbības traucējumus.

Or. en

Pamatojums

Nesen ir bijuši gadījumi, kad vienas valsts profesionālās darbības nodokļa likuma izmaiņu dēļ 
bija jāpiemēro (pasažieru) vagona nodoklis visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas 
darbojas šīs valsts teritorijā. Tādēļ pastāvīgi tika paaugstināta maksa par pasažieru 
pārrobežu pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 508
Roberts Zīle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
situācija to pieļauj, dalībvalsts var piedzīt 
uzcenojumus, pamatojoties uz efektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem 
principiem, vienlaikus garantējot 
optimālu konkurētspēju, jo īpaši dzelzceļa 
kravu starptautisko pārvadājumu jomā. 
Maksas iekasēšanas sistēmā ievēro 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sasniegto produktivitātes pieaugumu.
Maksas līmenis tomēr nedrīkst liegt lietot 
infrastruktūru tādām tirgus daļām, kas 
spēj segt vismaz tās izmaksas, kas tieši 
radušās dzelzceļa pakalpojumu 
sniegšanas dēļ, kā arī peļņas normu, ko 
pieļauj tirgus situācija.
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Pirms uzcenojumu piemērošanas 
dalībvalstis novērtē to piemērotību 
konkrētajiem tirgus segmentiem, apsverot 
vismaz VIII pielikuma 3. punktā 
uzskaitītos pārus un paturot 
vispiemērotākos. Infrastruktūras 
pārvaldītāju noteikto tirgus segmentu 
sarakstā ietver vismaz trīs šādus 
segmentus: kravu pārvadājumu 
pakalpojumi, pasažieru pārvadājumi 
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu un citi pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi. Infrastruktūras pārvaldītāji 
var iedalīt tirgus segmentus sīkāk.
Nosaka arī tirgus segmentus, kuros 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 
patlaban nedarbojas, bet var sniegt 
pakalpojumus maksas iekasēšanas 
sistēmas derīguma termiņa laikā. 
Infrastruktūras pārvaldītāji maksas 
iekasēšanas sistēmā neiekļauj 
uzcenojumu attiecībā uz minētajiem 
tirgus segmentiem.
Tirgus segmentu sarakstu publicē tīkla 
pārskatā un to pārskata vismaz reizi 
piecos gados.

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras maksa, kas noteikta tiešo izmaksu līmenī, nevar segt visas infrastruktūras
pārvaldītāja izmaksas. Tādējādi maksas iekasēšanas līmenis, ko tirgus var uzturēt attiecībā uz 
katru tirgus segmentu, nav uzskatāms par izņēmumu, bet ir viens no maksas iekasēšanas 
pamatprincipiem. Tādēļ formulējumu par uzcenojumiem jāpārceļ no 32. panta 1. punkta 
(izņēmumi) uz 31. panta 3. punktu (maksas iekasēšanas principi). Dalībvalstu ziņā ir izvērtēt 
uzcenojumu piemērotību konkrētajiem tirgus segmentiem.

Grozījums Nr. 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 32. 
pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 32. 
pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu. 
Izņemot gadījumu, kas paredzēts 
5. punktā, infrastruktūras pārvaldība 
nevar piemērot ceļu nodevu līmeni, kas 
pārsniedz infrastruktūras pilnu vērtību, 
attiecībā uz katru tirgus segmentu.

Or. fr

Pamatojums

Ceļu nodevu līmenim nav jāpārsniedz infrastruktūru pilnas vērtības atjaunošanas izmaksas 
katram tirgus segmentam. Tas ir būtiski, lai izvairītos no jauktu neprecizētu finansējuma 
mehānismu ieviešanas un aizsargātu noteiktas satiksmes ekonomisko dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 510
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.
Dalībvalstis nedrīkst piemērot šo prasību 
kravu pārvadājumiem uz/no trešām 
valstīm dzelzceļa tīklā, kura sliežu 
platums atšķiras no galvenā Savienības 
dzelzceļa tīkla sliežu platuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 511
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Attiecībā uz kravu pārvadājumiem no/uz 
trešām valstīm dzelzceļa tīklā, kura sliežu 
platums atšķiras no galvenā Savienības 
dzelzceļa tīkla sliežu platuma, 
infrastruktūras pārvaldītāji var noteikt 
augstāku maksu, lai pilnībā segtu tiem 
radušās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Kravu pārvadājumi caur Baltijas valstīm galvenokārt notiek no valstīm, kas atrodas ārpus 
ES. Komisijas priekšlikums ievērojami ierobežo infrastruktūras pārvaldītāju iespējas pilnībā 
segt izmaksas un ieguldīt dzelzceļa tīkla attīstībā. ES nodokļu maksātājiem nāktos subsidēt 
infrastruktūru, ko pārsvarā izmanto kravu pārvadājumiem no trešām valstīm. Ieguvējas no 
šāda Komisijas priekšlikumā ierosinātā modeļa lielākoties izrādītos trešās puses.

Grozījums Nr. 512
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu.

Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 
32. pantu, maksu par III pielikumā 
noteikto darbības piekļuves pakalpojumu 
kompleksu un attiecīgo dzelzceļa apkalpes 
iekārtu piekļuvi sliežu ceļiem nosaka tādu, 
kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 
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sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu. 
Izņemot izmaiņas attiecībā uz 
noteikumiem par troksni un 
ierobežojumiem saistībā ar vidi, 
infrastruktūras maksa nepārsniedz 
kopējās infrastruktūras izmaksas attiecībā 
uz katru dzelzceļa tirgus segmentu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē piekļuve III pielikumā minētajām dzelzceļa apkalpes iekārtām un iespējamo 
izmaiņu nodrošināšana saskaņā ar 5. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 513
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
1. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ļaunprātīga valstu dzelzceļa jautājumu kontrole.

Grozījums Nr. 514
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
1. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 

svītrots
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minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu. 

Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem piemēro maksu par trokšņa 
ietekmi citiem pārvadājumu veidiem, šīs 
dalībvalsts infrastruktūras maksas 
modificē, lai ņemtu vērā vilciena 
ekspluatācijas izraisītā trokšņa ietekmi 
saskaņā ar VIII pielikuma 2. punktu. 

Or. fr

Pamatojums

31. panta 5. punkta noteikumu sistemātiska piemērošana, kaut arī ārējo izmaksu 
internalizācijas noteikumi, kas paredzēti jaunajā kārtībā „Eurovignette”, ir piemērojami pēc 
izvēles, radītu netaisnīgu konkurenci starp dažādiem pārvadājumu veidiem, īpaši starp 
dzelzceļu un autoceļu.

Grozījums Nr. 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 

Infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 



PE467.167v01-00 36/155 AM\870643LV.doc

LV

vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

2. punktu.

Minētās modifikācijas ir neitrālas 
attiecībā pret ieņēmumiem, kamēr 
attiecīgās infrastruktūras dalībvalsts 
nepiemēro maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta pārvadājumu nozarei.

Or. en

Pamatojums

Diferencētas maksas par trokšņa ietekmi jāievieš attiecībā uz visiem transporta veidiem, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 517
Hubert Pirker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

Ja ar valstu noteikumiem vienā dalībvalstī
ir atļauts iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
iesaistītajā dalībvalstī infrastruktūras 
maksas modificē tā, lai ņemtu vērā vilciena 
ekspluatācijas izraisītā trokšņa ietekmi 
saskaņā ar VIII pielikuma 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums ievieš vienādus noteikumus abu pušu pārvadātājiem.

Grozījums Nr. 518
Sabine Wils

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

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt obligātu maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta pārvadājumos,
infrastruktūras maksas atbilstīgi modificē, 
lai ņemtu vērā vilciena ekspluatācijas 
izraisītā trokšņa ietekmi saskaņā ar 
VIII pielikuma 2. punktu nolūkā veicināt 
ritošā sastāva modernizēšanu par labu 
klusākām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Maksas iekasēšana par trokšņa ietekmi gan autotransporta, gan dzelzceļa nozarē — dzelzceļa 
nozarē vajadzīgi atbilstīgi un efektīvi ieguldījumi.

Grozījums Nr. 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

5. Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas atļauts modificēt, 
lai ņemtu vērā vilciena ekspluatācijas 
izraisītā trokšņa ietekmi.

Or. pl

Pamatojums

Atsauce uz investīciju atgūšanu, kas paredzētas zemu trokšņu sistēmu uzstādīšanai vagonos , 
ir neadekvāta attiecībā pret veiktajām izmaksām. Šādu pasākumu kā ritošā sastāva 
aprīkošana ar atbilstošām komponentēm (kompozītpaneļi) tieša finansēšana var izrādīties 
efektīvāka, lai ierobežotu troksni, nekā pārvaldnieka iekasēto maksājumu šķirošana. 
Vienlaicīgi pieņemot principu, ka ritošajiem sastāviem, kas izdala mazāku troksni, ir 
samazināti maksājumi par piekļuvi infrastruktūra, var sekmēt to pieaugumu to pārvadātāju 
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vidū, kuru īpašumā nav šādu ritošo sastāvu.

Grozījums Nr. 520
Peter van Dalen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

Infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

Or. nl

Grozījums Nr. 521
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktiem ir atļauts
iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 
vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 
trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 
2. punktu.

Ja dalībvalsts saskaņā ar Eiropas
Savienības tiesību aktiem piemēro maksas 
iekasēšanu par trokšņa ietekmi 
autotransporta kravas pārvadājumos, 
minētās dalībvalsts infrastruktūras maksas 
var modificēt, lai ņemtu vērā vilciena 
ekspluatācijas izraisītā trokšņa ietekmi 
saskaņā ar VIII pielikuma 2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Lai neradītu negatīvu ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumu ārējo 
izmaksu internalizācijas ieviešanai jānorit paralēli un saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, 
kas piemērojami pārējiem pārvadājumu veidiem, šajā gadījumā autotransporta nozarē.
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Grozījums Nr. 522
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs izmaiņas maksā par dzelzceļa 
infrastruktūras izmantošanu ļauj 
kompensēt ieguldījumus, kas veikti, lai 
modernizētu sliežu transportlīdzekļus un 
nodrošinātu bremzēšanu ar nelielu 
troksni atbilstoši ekonomiski 
visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Labākais veids, kā samazināt troksni ir uzstādīt bremzēšanas sistēmas. Stimulējošas sistēmas 
ieviešana sekmēs ritošā sastāva uzlabošanu un modernizēšanu.

Grozījums Nr. 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
2. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 
infrastruktūras maksas diferencēšanas 
elementus.

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 
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procedūrā.

Grozījums Nr. 524
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
2. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 
infrastruktūras maksas diferencēšanas 
elementus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
2. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 
infrastruktūras maksas diferencēšanas 
elementus.

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
2. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 
infrastruktūras maksas diferencēšanas 
elementus, ja tādējādi netiek izkropļota 
konkurence, kaitējot dzelzceļa 
pārvadājumiem.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi, kas paredz integrēt ar troksni saistītās ārējās sekas, nedrīkst negatīvi ietekmēt 
dzelzceļa pārvadājumu konkurētspēju attiecībā pret pārējiem pārvadājumu veidiem.
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Grozījums Nr. 526
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras maksas lielumu var mainīt, 
lai ņemtu vērā izmaksas, kas radušās citas 
vilcienu satiksmes izraisītās ietekmes uz 
vidi dēļ, kas nav minēta VIII pielikuma 
2. punktā. Jebkuras šādas izmaiņas, kas var 
nodrošināt to ārējo izmaksu internalizāciju, 
kuras rada vilcienu satiksmes rezultātā 
emitētās gaisu piesārņojošās vielas, 
diferencē atbilstīgi izraisītās ietekmes 
apjomam.

Infrastruktūras maksas lielumu var mainīt, 
lai ņemtu vērā izmaksas, kas radušās citas 
vilcienu satiksmes izraisītās ietekmes uz 
vidi dēļ, kas nav minēta VIII pielikuma 
2. punktā. Jebkuras šādas izmaiņas, kas var 
nodrošināt to ārējo izmaksu internalizāciju, 
kuras rada vilcienu satiksmes rezultātā 
emitētās gaisu piesārņojošās vielas un 
trokšņa ietekmi, diferencē atbilstīgi 
izraisītās ietekmes apjomam.

Or. de

Grozījums Nr. 527
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citu vides aizsardzības izmaksu 
iekasēšanu, kas rada kopējo ieņēmumu 
pieaugumu, kuru uzkrāj infrastruktūras 
pārvaldītājs, tomēr atļauj tikai tad, ja šāda 
maksa autotransporta kravas 
pārvadājumos ir atļauta ar Savienības 
tiesību aktiem. Ja šīs vides aizsardzības 
maksas piemērošana autotransporta 
kravas pārvadājumos nav atļauta ar 
Savienības tiesību aktiem, šādas izmaiņas 
nedrīkst mainīt infrastruktūras 
pārvaldītāja ieņēmumu kopējo apjomu.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citu vides aizsardzības izmaksu 
iekasēšanu, kas rada kopējo ieņēmumu 
pieaugumu, kuru uzkrāj infrastruktūras 
pārvaldītājs, tomēr atļauj tikai tad, ja šāda 
maksa autotransporta kravas 
pārvadājumos ir atļauta ar Savienības 
tiesību aktiem. Ja šīs vides uzraudzības 
maksas piemērošana autotransporta 
kravas pārvadājumos nav atļauta ar 
Savienības tiesību aktiem, šādas izmaiņas 
nedrīkst mainīt infrastruktūras 
pārvaldītāja ieņēmumu kopējo apjomu.

Citu vides aizsardzības izmaksu 
iekasēšana ir neitrāla attiecībā pret
infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumiem, 
kamēr attiecīgajā dalībvalstī līdzīga maksa 
nav ieviesta attiecībā uz autotransporta 
nozari.

Or. en

Pamatojums

Ārējo izmaksu internalizācija ir galvenā ES transporta politikas problemātiskā joma. Tiesību 
aktos jāiekļauj visas nozares; tajā pašā laikā dzelzceļa nozarei jāļauj spert pirmo soli, bet tā, 
lai neradītu neizdevīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
lemj, kā izmantot šos ieņēmumus. 
Attiecīgās iestādes uzglabā informāciju, 
kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 
izsekot vides aizsardzības maksas 
izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
lemj, kā izmantot šos ieņēmumus 
pārvadājumu sistēmu labā. Attiecīgās 
iestādes uzglabā informāciju, kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 
izsekot vides aizsardzības maksas 
izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 
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regulāri šo informāciju sniedz Komisijai. regulāri šo informāciju sniedz Komisijai.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts ieviest principu par papildu ienākumu izlietošanu pārvadājumu 
sistēmām („earmarking”).

Grozījums Nr. 530
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
lemj, kā izmantot šos ieņēmumus. 
Attiecīgās iestādes uzglabā informāciju, 
kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 
izsekot vides aizsardzības maksas 
izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 
regulāri šo informāciju sniedz Komisijai.

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
lemj, kā izmantot šos ieņēmumus dzelzceļa 
nozares attīstības labā. Attiecīgās iestādes 
uzglabā informāciju, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu iespēju izsekot vides 
aizsardzības maksas izcelsmei un tās 
izlietojumam. Dalībvalstis regulāri šo 
informāciju sniedz Komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 531
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
lemj, kā izmantot šos ieņēmumus. 
Attiecīgās iestādes uzglabā informāciju, 
kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 
izsekot vides aizsardzības maksas 
izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 
rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 
tos iegulda dzelzceļa infrastruktūras 
uzlabošanā. Attiecīgās iestādes uzglabā 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu iespēju izsekot vides 
aizsardzības maksas izcelsmei un tās 
izlietojumam. Dalībvalstis regulāri šo 
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regulāri šo informāciju sniedz Komisijai. informāciju sniedz Komisijai.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vienu no lielākajām problēmām rada valstu ieguldījumu trūkums dzelzceļa 
tīkla attīstībā, šķiet loģiski, ka gūtos ieņēmumus var ieguldīt dzelzceļa infrastruktūrā, lai to 
uzlabotu.

Grozījums Nr. 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai veicinātu vilcienu radītā trokšņa 
mazināšanu, jāveic grozījumi ES 
noteikumos par līdzfinansējumu, ļaujot 
līdzfinansēt ritošā sastāva modernizēšanu, 
un attiecīgi jāpielāgo noteikumi par valsts 
atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Dati liecina, ka, veicot ieguldījumus modernākajās trokšņa mazināšanas tehnoloģijās var 
būtiski ietaupīt salīdzinājumā ar pasākumu veikšanu aizsardzībai pret troksni. Tehnoloģiju 
izmaksas ir aptuveni trīs līdz četras reizes efektīvākas salīdzinājumā ar aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 533
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šis pants neaptver to pakalpojumu 
sniegšanu, kas minēti III pielikuma 2. 
punktā. Par šādiem pakalpojumiem 

svītrots
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noteiktā maksa jebkurā gadījumā 
nepārsniedz to sniegšanas izmaksas, kam 
pieskaitīta samērīga peļņa.

Or. en

Pamatojums

Nav paredzētas atšķirības attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem un to izmantošanu vajadzības gadījumā — katrs dzelzceļa pakalpojumu 
sniedzējs, tostarp infrastruktūras pārvaldītājs, ir tiesīgs saņemt atbilstīgu samaksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 534
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pakalpojumus, kas uzskaitīti 
III pielikuma 3. un 4. punktā, kā 
papildpakalpojumus piedāvā tikai viens 
piegādātājs, tad maksa, ko piemēro par 
šādu pakalpojumu, nepārsniedz tā 
sniegšanas izmaksas, kam pieskaitīta 
samērīga peļņa.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav paredzētas atšķirības attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem un to izmantošanu vajadzības gadījumā — katrs dzelzceļa pakalpojumu 
sniedzējs, tostarp infrastruktūras pārvaldītājs, ir tiesīgs saņemt atbilstīgu samaksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 535
Roberts Zīle

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

1. Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
situācija to pieļauj, dalībvalsts var piedzīt 
uzcenojumus, pamatojoties uz efektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem 
principiem, vienlaikus garantējot 
optimālu konkurētspēju, jo īpaši dzelzceļa 
kravu starptautisko pārvadājumu jomā. 
Maksas iekasēšanas sistēmā ievēro 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sasniegto produktivitātes pieaugumu.

svītrots

Maksas līmenis tomēr nedrīkst liegt lietot 
infrastruktūru tādām tirgus daļām, kas 
spēj segt vismaz tās izmaksas, kas tieši 
radušās dzelzceļa pakalpojumu 
sniegšanas dēļ, kā arī peļņas normu, ko 
pieļauj tirgus situācija.
Šīs tirgus daļas nosaka saskaņā ar 
VIII pielikuma 3. punktā norādītajiem 
kritērijiem, ja saņemta regulatīvās 
iestādes iepriekšēja piekrišana. Tirgus 
daļām, kurās satiksme nenotiek, maksas 
iekasēšanas sistēmā neietver 
uzcenojumus.
Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
3. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras maksa, kas noteikta tiešo izmaksu līmenī, nevar segt visas infrastruktūras 
pārvaldītāja izmaksas. Tādējādi maksas iekasēšanas līmenis, ko tirgus var uzturēt attiecībā uz 
katru tirgus segmentu, nav uzskatāms par izņēmumu, bet ir viens no maksas iekasēšanas 
pamatprincipiem. Tādēļ formulējums par uzcenojumiem jāpārceļ no 32. panta 1. punkta 
(izņēmumi) uz 31. panta 3. punktu (maksas iekasēšanas principi).

Grozījums Nr. 536
Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
situācija to pieļauj, dalībvalsts var piedzīt 
uzcenojumus, pamatojoties uz efektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem 
principiem, vienlaikus garantējot optimālu 
konkurētspēju, jo īpaši dzelzceļa kravu 
starptautisko pārvadājumu jomā. Maksas 
iekasēšanas sistēmā ievēro dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu sasniegto 
produktivitātes pieaugumu.

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, dalībvalsts 
var ļaut infrastruktūras pārvaldītājam 
jebkurā tirgus segmentā un, ja minētajā 
tirgus segmentā tas ir pieļaujams,
piemērot uzcenojumu, pamatojoties uz 
efektīviem, caurskatāmiem un 
nediskriminējošiem principiem, vienlaikus 
garantējot optimālu dzelzceļa nozares 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
situācija to pieļauj, dalībvalsts var piedzīt 
uzcenojumus, pamatojoties uz efektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem 
principiem, vienlaikus garantējot optimālu 
konkurētspēju, jo īpaši dzelzceļa kravu 
starptautisko pārvadājumu jomā. Maksas 
iekasēšanas sistēmā ievēro dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu sasniegto 
produktivitātes pieaugumu.

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
segmenta situācija to pieļauj, dalībvalsts 
var pilnvarot infrastruktūras pārvaldītāju
piedzīt uzcenojumus, pamatojoties uz 
efektīviem, caurskatāmiem un 
nediskriminējošiem principiem, vienlaikus 
garantējot optimālu konkurētspēju, jo īpaši 
dzelzceļa kravu starptautisko pārvadājumu 
jomā. Maksas iekasēšanas sistēmā ievēro 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sasniegto produktivitātes pieaugumu.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt dažādu iesaistīto personu lomas un norādīt, ka šī procedūra ir 
piemērojama atbilstoši tirgus segmentam.
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Grozījums Nr. 538
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, ja tirgus 
situācija to pieļauj, dalībvalsts var piedzīt 
uzcenojumus, pamatojoties uz efektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem 
principiem, vienlaikus garantējot optimālu 
konkurētspēju, jo īpaši dzelzceļa kravu 
starptautisko pārvadājumu jomā. Maksas 
iekasēšanas sistēmā ievēro dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu sasniegto 
produktivitātes pieaugumu.

Lai pilnībā segtu infrastruktūras 
pārvaldītājam radušās izmaksas, dalībvalsts 
var ļaut infrastruktūras pārvaldītājam 
jebkurā dzelzceļa tirgus segmentā un, ja 
attiecīgie nosacījumi ir pieļaujami,
piemērot uzcenojumu, pamatojoties uz 
efektīviem, caurskatāmiem un 
nediskriminējošiem principiem, vienlaikus 
garantējot optimālu dzelzceļa nozares 
efektivitāti. Maksas iekasēšanas sistēmā 
ievēro dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu 
sasniegto produktivitātes pieaugumu.

Or. en

Pamatojums

ES dalībvalstīs attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru tiek piemēroti atšķirīgi maksas 
iekasēšanas modeļi — infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar dalībvalsts sniegto atļauju var 
piemērot uzcenojumu, lai panāktu dzelzceļa tīkla efektivitāti un optimizāciju, kā norādīts 
26. pantā.

Grozījums Nr. 539
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs tirgus daļas nosaka saskaņā ar 
VIII pielikuma 3. punktā norādītajiem 
kritērijiem, ja saņemta regulatīvās iestādes 
iepriekšēja piekrišana. Tirgus daļām, kurās 
satiksme nenotiek, maksas iekasēšanas 
sistēmā neietver uzcenojumus.

Šīs tirgus daļas nosaka saskaņā ar 
VIII pielikuma 3. punktu, apsverot tajā 
uzskaitītos pārus un paturot 
vispiemērotākos, ja saņemta regulatīvās 
iestādes iepriekšēja piekrišana. Tirgus 
daļām, kurās satiksme nenotiek, maksas 
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iekasēšanas sistēmā neietver uzcenojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs tirgus daļas nosaka saskaņā ar 
VIII pielikuma 3. punktā norādītajiem 
kritērijiem, ja saņemta regulatīvās 
iestādes iepriekšēja piekrišana. Tirgus 
daļām, kurās satiksme nenotiek, maksas 
iekasēšanas sistēmā neietver uzcenojumus.

Šīs dzelzceļa tirgus daļas un ierosinātos 
atbilstīgos uzcenojumus nosaka saskaņā ar 
VIII pielikuma 3. punktā norādītajām 
procedūrām. Tirgus daļām, kurās satiksme 
nenotiek, sākotnēji maksas iekasēšanas 
sistēmā neietver uzcenojumus.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu dzelzceļa segmentus, kuros sākuma stadijā satiksme nenotiek, uzcenojumam 
jābūt nulles līmenī, kuru paaugstina līdztekus satiksmes attīstībai un tad, ja konkrētajā 
segmentā tas ir pieļaujams.

Grozījums Nr. 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
3. punktu 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 
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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. 542
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
3. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 543
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vilcieniem, kas aprīkoti ar Eiropas vilcienu 
kustības vadības sistēmu (ETCS) un kas 
brauc līnijās, kuras aprīkotas ar valsts 
vilcienu vadības nodrošināšanas un 
signalizācijas sistēmām, piešķir 
infrastruktūras maksas pagaidu 
samazinājumu saskaņā ar VIII pielikuma 
5. punktu.

Vilcieniem, kas aprīkoti ar Eiropas vilcienu 
kustības vadības sistēmu (ETCS) un kas 
brauc līnijās, kuras aprīkotas ar valsts 
vilcienu vadības nodrošināšanas un 
signalizācijas sistēmām, piešķir 
infrastruktūras maksas pagaidu 
samazinājumu saskaņā ar VIII pielikuma 
5. punktu. Infrastruktūras pārvaldītājs 
spēj nodrošināt, ka šāda samazinājuma 
dēļ netiek zaudēti ieņēmumi. Šo 
samazinājumu kompensē, iekasējot 
augstākas maksas par vilcieniem, kas 
izmanto tās pašas dzelzceļa līnijas, bet nav 
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aprīkoti ar ETCS.

Or. fr

Pamatojums

Vilcienu aprīkošana ar ETCS sistēmu būtu jāatbalsta, izmantojot tā dēvēto bonus-malus 
sistēmu, ar kuras palīdzību infrastruktūras pārvaldītājs nodrošinātu, ka tā resursi 
nesamazinās. Priekšroka tiek dota tam, ka šādu bonus-malus sistēmu īsteno, pamatojoties uz 
dzelzceļa līnijas principu. Tomēr komisijai nedrīkst piešķirt vienpusējas iejaukšanās spējas.

Grozījums Nr. 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vilcieniem, kas aprīkoti ar Eiropas vilcienu 
kustības vadības sistēmu (ETCS) un kas 
brauc līnijās, kuras aprīkotas ar valsts 
vilcienu vadības nodrošināšanas un 
signalizācijas sistēmām, piešķir 
infrastruktūras maksas pagaidu 
samazinājumu saskaņā ar VIII pielikuma 
5. punktu. 

Vilcieniem, kas aprīkoti ar Eiropas vilcienu 
kustības vadības sistēmu (ETCS) un kas 
brauc līnijās, kuras aprīkotas ar valsts 
vilcienu vadības nodrošināšanas un 
signalizācijas sistēmām, piešķir 
infrastruktūras maksas pagaidu 
samazinājumu līnijās, kas ietilpst Eiropas 
izvēršanas plānā un kurās ir uzstādītas 
ERTMS.

Or. pl

Grozījums Nr. 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
5. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. de
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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. 546
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
5. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar infrastruktūras maksas shēmām 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus un 
infrastruktūras pārvaldītāju mudina līdz 
minimumam samazināt traucējumus un 
veikt uzlabojumus dzelzceļu tīkla darbībā, 
izmantojot darbības uzlabošanas shēmu. 
Tas var ietvert sankcijas par rīcību, kas 
traucē tīkla darbībai, kompensācijas 
uzņēmumiem, kas cieš no traucējumiem, 
un prēmijas, ar kurām atalgo darbību, kas ir 
labāka par plānoto.

1. Ar infrastruktūras maksas shēmām 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus un 
infrastruktūras pārvaldītāju mudina līdz 
minimumam samazināt traucējumus un 
veikt uzlabojumus dzelzceļu tīkla darbībā, 
izmantojot darbības uzlabošanas shēmu. 
Tas var ietvert sankcijas par rīcību, kas 
traucē tīkla darbībai, kompensācijas 
uzņēmumiem, kas cieš no traucējumiem, 
un prēmijas, ar kurām atalgo darbību, kas ir 
labāka par plānoto, neskarot spēkā esošos 
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noteikumus par atbildību.

Or. en

Pamatojums

Darbības shēmas nav saistītas ar noteikumiem par atbildību —, piemēram, pasažieru 
tiesībām vai nolīgumiem par kravu pārvadājumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pēc četriem gadiem izvērtē 
VIII pielikuma 4. punktā ietverto 
dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanas 
darbības shēmas pamatprincipu 
indikatīvo sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Darbības rādītāji ar laiku var mainīties un tie var būt jau pielāgoti pašā dzelzceļa sektorā. 
Rādītāju pārskatīšana nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā tirgus norises.

Grozījums Nr. 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības uzlabošanas shēmas 
pamatprincipus, kas uzskaitīti 
VIII pielikuma 4. punktā, piemēro visā 
tīklā.

svītrots

Or. de
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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. 550
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
4. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pēc tam, kad VIII pielikuma 4. punkta galvenie elementi tika pārcelti uz direktīvas galveno 
teksta daļu, pielikumā tika iekļauti detalizētāki darbības uzlabošanas shēmas elementi, kurus 
Komisija var grozīt, lai nodrošinātu pietiekamu elastīgumu.

Grozījums Nr. 551
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 
4. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 
minēto procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleģēto aktu procedūra.
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Grozījums Nr. 552
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pārvaldītāji var piedzīt 
attiecīgu maksu par jaudu, kas ir iedalīta , 
taču netiek izmantota. Šī maksa stimulē 
efektīvu jaudas izmantošanu. Ja uz vilcienu 
ceļu, kas iedalāms, izstrādājot ikgadējo 
kustības grafiku, ir vairāki pretendenti, 
iekasē maksu par rezervēšanu.

Infrastruktūras pārvaldītāji var piedzīt 
attiecīgu maksu par jaudu, kas ir iedalīta , 
taču netiek izmantota. Šī maksa stimulē 
efektīvu jaudas izmantošanu. Ja uz vilcienu
ceļiem, kas iedalāmi, izstrādājot ikgadējo 
kustības grafiku, ir divu vai vairāku 
pretendentu pieteikumi, kas pārklājas, 
maksu par rezervēšanu iekasē no 
pretendenta, kuram tika iedalīts viss 
vilcienu ceļš vai daļa no tā, bet kas netika 
izmantots.

Or. en

Pamatojums

Ja vilcienu ceļu pieprasa vairāki pretendenti, maksu par rezervēšanu nosaka tikai tad, ja 
vilcienu ceļš ir iedalīts pretendentam, kurš to neizmanto.

Grozījums Nr. 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai veiktu 
starptautisku pasažieru pārvadājumu, kā tas 
definēts 2. pantā, tas informē 
infrastruktūras pārvaldītāju un attiecīgās 
regulatīvās iestādes. Lai varētu novērtēt, 
vai starptautiskā pakalpojuma mērķis ir 
pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas 
atrodas dažādās dalībvalstīs, un kāda ir 
iespējamā ekonomiskā ietekme uz 

4. Ja pretendents plāno pieprasīt 
infrastruktūras jaudu, lai veiktu 
starptautisku un/vai iekšzemes pasažieru 
pārvadājumu, kā tas definēts 2. pantā, tas 
informē infrastruktūras pārvaldītāju un 
attiecīgās regulatīvās iestādes. Lai varētu 
novērtēt, kāda ir iespējamā ekonomiskā 
ietekme uz esošajiem sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, regulatīvās 
iestādes nodrošina, lai tiktu informēta 
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esošajiem sabiedrisko pakalpojumu 
līgumiem, regulatīvās iestādes nodrošina, 
lai tiktu informēta jebkura kompetentā 
iestāde, kas piešķīrusi dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu attiecīgajā maršrutā, kas 
noteikts sabiedriskā pakalpojuma līgumā, 
jebkura cita ieinteresēta kompetenta 
iestāde, kam ir tiesības ierobežot piekļuvi 
saskaņā ar 9. panta 3. punktu, un jebkurš 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas 
īsteno sabiedriskā pakalpojuma līgumu šajā 
starptautiskā pasažieru pārvadājuma 
maršrutā.

jebkura kompetentā iestāde, kas piešķīrusi 
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
attiecīgajā maršrutā, kas noteikts 
sabiedriskā pakalpojuma līgumā, jebkura 
cita ieinteresēta kompetenta iestāde, kam ir 
tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar 
9. panta 3. punktu, un jebkurš dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno 
sabiedriskā pakalpojuma līgumu šajā 
starptautiskā un/vai iekšzemes pasažieru 
pārvadājuma maršrutā.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ņemt vērā iekšzemes pasažieru pārvadājuma pakalpojumu atvēršanu 
konkurencei.

Grozījums Nr. 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka to 
infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji, kuru 
lēmumi par jaudas iedalīšanu ietekmē citus 
infrastruktūras pārvaldītājus, veido 
apvienības, lai koordinētu vai veiktu visas 
attiecīgās infrastruktūras jaudas piešķiršanu 
starptautiskā līmenī, neskarot Savienības 
tiesību aktos ietvertos konkrētos 
noteikumus par tīkliem, kas orientēti uz 
dzelzceļa kravas pārvadājumiem. Šajās 
procedūrās var tikt iesaistīti attiecīgi 
infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji no 
trešām valstīm.

Dalībvalstis nodrošina, ka to 
infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji, kuru 
lēmumi par jaudas iedalīšanu ietekmē citus 
infrastruktūras pārvaldītājus, veido 
apvienības, lai koordinētu vai veiktu visas 
attiecīgās infrastruktūras jaudas piešķiršanu 
starptautiskā līmenī, neskarot Savienības 
tiesību aktos ietvertos konkrētos 
noteikumus par tīkliem, kas orientēti uz 
dzelzceļa kravas pārvadājumiem. Minēto 
pārstāvju uzdevums ir nodrošināt, ka 
dalībnieku saraksts, darbības metodes un 
visi attiecīgie kritēriji, kurus izmanto 
infrastruktūras jaudas novērtēšanai un 
iedalīšanai, ir publiski pieejami. Šajās 
procedūrās var tikt iesaistīti attiecīgi 
infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji no 
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trešām valstīm.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir iekļaut 40. panta 4. punktu tā paša panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 555
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi, un
uzaicina piedalīties šajās sanāksmēs
novērotāju statusā. Ja izmanto uz 
informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi. Ja 
izmanto uz informācijas tehnoloģijām 
pamatotas iedalīšanas sistēmas, regulatīvās 
iestādes no šīm sistēmām saņem 
pietiekamu informāciju, kas ļauj tām veikt 
regulatīvo uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma tekstā paredzēta pārāk liela Komisijas un regulatīvo struktūru 
iejaukšanās infrastruktūras pārvaldītāju apvienību darbībā, tādēļ uzskatāmāk jānodala 
regulatora uzraugošā/kontrolējošā nozīme un uzņēmējdarbība.

Grozījums Nr. 556
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts



PE467.167v01-00 58/155 AM\870643LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi, 
un uzaicina piedalīties šajās sanāksmēs 
novērotāju statusā. Ja izmanto uz 
informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar
57. pantu, informē par infrastruktūras 
jaudas iedalīšanas kopīgajiem principiem
un praksi. Ja izmanto uz informācijas 
tehnoloģijām pamatotas iedalīšanas 
sistēmas, regulatīvās iestādes no šīm 
sistēmām saņem pietiekamu informāciju, 
kas ļauj tām veikt regulatīvo uzraudzību 
saskaņā ar 56. panta noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībā piemērojamā tiesību sistēma ļauj uzņēmumiem brīvi organizēt savas 
darbības, neuzliekot par pienākumu pieaicināt novērotājus. Komisija un regulatīvās iestādes 
tiek informētas par uzņēmumu pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi,
un uzaicina piedalīties šajās sanāksmēs
novērotāju statusā. Ja izmanto uz 
informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par infrastruktūras 
jaudas iedalīšanas kopīgajiem principiem
un praksi. Ja izmanto uz informācijas 
tehnoloģijām pamatotas iedalīšanas 
sistēmas, regulatīvās iestādes no šīm 
sistēmām saņem pietiekamu informāciju, 
kas ļauj tām veikt regulatīvo uzraudzību 
saskaņā ar 56. panta noteikumiem.
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Or. en

Pamatojums

Komisijai, kā arī regulatīvajām iestādēm jābūt pilnībā informētām, bet tām nav jāpiedalās 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 558
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi, un
uzaicina piedalīties šajās sanāksmēs
novērotāju statusā. Ja izmanto uz 
informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

2. Komisiju un pārstāvjus no regulatīvajām 
iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar 
57. pantu, informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi. Ja 
izmanto uz informācijas tehnoloģijām 
pamatotas iedalīšanas sistēmas, regulatīvās 
iestādes no šīm sistēmām saņem 
pietiekamu informāciju, kas ļauj tām veikt 
regulatīvo uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijai un regulatīvajām struktūrām ir atšķirīgi pienākumi — to uzdevums ir 
kontrolēt, rast risinājumu kā vidutājam un piemērot sankcijas, bet stratēģisku lēmumu 
pieņemšanai par konkurenci ar citiem pilnībā jāatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 559
Inés Ayala Sender

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

2. Komisiju un pārstāvjus no 
regulatīvajām iestādēm, kuras sadarbojas 
saskaņā ar 57. pantu, informē par visām 
sanāksmēm, kurās izstrādā infrastruktūras 
jaudas iedalīšanas kopīgos principus un 
praksi, un uzaicina piedalīties šajās 
sanāksmēs novērotāju statusā. Ja izmanto 
uz informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

2. Komisiju informē par visām sanāksmēm, 
kurās izstrādā infrastruktūras jaudas 
iedalīšanas kopīgos principus un praksi, un 
uzaicina piedalīties šajās sanāksmēs 
novērotāju statusā. Ja izmanto uz 
informācijas tehnoloģijām pamatotas 
iedalīšanas sistēmas, regulatīvās iestādes 
no šīm sistēmām saņem pietiekamu 
informāciju, kas ļauj tām veikt regulatīvo 
uzraudzību saskaņā ar 56. panta 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visās sanāksmēs vai citādos pasākumos, 
ko veic, lai varētu iedalīt infrastruktūras 
jaudu dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumiem, kas attiecas uz vairākiem 
tīkliem, lēmumus pieņem vienīgi
infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji.

3. Visās sanāksmēs vai citādos pasākumos, 
ko veic, lai varētu iedalīt infrastruktūras 
jaudu dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumiem, kas attiecas uz vairākiem 
tīkliem, lēmumus pieņem infrastruktūras 
pārvaldītāju pārstāvji. Ja infrastruktūras 
pārvaldītāju pārstāvji nespēj atrisināt 
nesaskaņas, kā šķīrējtiesu var izmantot 
57. pantā noteikto regulatīvo iestāžu tīklu.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paredzēt regulatīvo iestāžu tīkla kā šķīrējtiesas intervences iespēju 
gadījumā, ja starp infrastruktūras pārvaldītājiem ir radušās nesaskaņas.
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Grozījums Nr. 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētās sadarbības 
dalībnieki nodrošina, ka tās dalībnieku 
saraksts, darbības metodes un visi 
attiecīgie kritēriji, kurus izmanto 
infrastruktūras jaudas novērtēšanai un 
iedalīšanai, ir publiski pieejami.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pārvietot šo punktu uz 40. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 562
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbojoties, kā minēts 1. punktā, 
infrastruktūras pārvaldītāji novērtē 
vajadzību un var attiecīgā gadījumā 
ierosināt un organizēt starptautiskus 
vilcienu ceļus, lai veicinātu kravas 
pārvadājumus, kas ir ad hoc pieprasījuma 
priekšmets, kā minēts 48. pantā.

Sadarbojoties, kā minēts 1. punktā, 
infrastruktūras pārvaldītāji novērtē 
vajadzību un var attiecīgā gadījumā 
ierosināt un organizēt starptautiskus 
vilcienu ceļus, lai veicinātu kravas 
pārvadājumus, kas ir ad hoc pieprasījuma 
priekšmets, kā minēts 48. pantā. Šādi 
sadarbojoties, attiecībā uz starptautisko 
dzelzceļa pakalpojumu pieprasījumiem ir 
jānosaka mehānismi atbildes sniegšanas 
laikposmam, kas nebūtu ilgāks par 
piecām darba dienām.

Or. es

Pamatojums

Nav skaidrs, vai šajā gadījumā arī ņem vērā 48. pantā noteikto atbildes sniegšanas termiņu: 
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piecas darba dienas.

Grozījums Nr. 563
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var ieviest atšķirīgus 
noteikumus attiecībā uz dzelzceļa tīkliem, 
kas tehnoloģiju ziņā atšķiras no galvenā 
ES dzelzceļa tīkla, ja vajadzīga īpaša 
sadarbība infrastruktūras jaudas 
iedalīšanā pārvadājumiem no vai uz 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var ieviest atšķirīgus 
noteikumus attiecībā uz dzelzceļa tīkliem, 
kas tehnoloģiju ziņā atšķiras no galvenā 
ES dzelzceļa tīkla, ja vajadzīga īpaša 
sadarbība infrastruktūras jaudas 
iedalīšanā pārvadājumiem no vai uz 
trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz jaudas iedalīšanu un saskaņošanu ar trešām valstīm attiecīgajām dalībvalstīm, 
piemēram, Baltijas valstīm, jābūt pilnvarotām ieviest konkrētus noteikumus, ko piemēro 
pārvadājumiem no/uz trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 565
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Infrastruktūras jaudas pieprasījumus var 
iesniegt pretendenti, kā tie noteikti šajā 
direktīvā.

1. Infrastruktūras jaudas pieprasījumus var 
iesniegt pretendenti. Lai izmantotu šo 
jaudu un attiecībā uz Eiropas dzelzceļa 
tīklu konkurētspējīgiem kravu 
pārvadājumiem, pretendenti nozīmē 
dzelzceļa uzņēmumu, kas noslēdz līgumu 
ar infrastruktūras pārvaldnieku saskaņā 
ar 28. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek iekļauts formulējums, kas izmantots Regulā (ES) Nr. 913/2010 par 
Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem, attiecībā uz to pašu tīklu un 
necenšoties paplašināt principu.

Grozījums Nr. 566
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, detalizēti nosakot kritērijus, 
kas jāievēro, piemērojot 2. 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

Komisijas neatbilstoša pilnvaru izmantošana iekšzemes dzelzceļa lietās.
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Grozījums Nr. 567
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2010. gada 1. janvāra, var noslēgt 
sākotnēju pamata vienošanos uz 5 gadiem, 
ko var atjaunot vienu reizi, pamatojoties uz 
jaudas raksturlielumiem, kurus izmanto 
pretendenti, kas sniedz dzelzceļa 
pakalpojumus pirms 2010. gada 1. janvāra, 
lai ņemtu vērā specializētus ieguldījumus 
vai komerciālu līgumu esamību. 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde ir atbildīga par 
atļaujas sniegšanu, lai šāda vienošanās 
stātos spēkā.

Sākot no 2010. gada 1. janvāra, var noslēgt 
sākotnēju pamata vienošanos uz 5 gadiem, 
ko var atjaunot vienu reizi, pamatojoties uz 
jaudas raksturlielumiem, kurus izmanto 
pretendenti, kas sniedz dzelzceļa 
pakalpojumus pirms 2010. gada 1. janvāra, 
lai ņemtu vērā specializētus ieguldījumus 
vai komerciālu līgumu esamību.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis vēlas, tās var informēt un konsultēt regulatīvo iestādi par pamatnolīgumu, kas 
noslēgts starp infrastruktūras pārvaldītāju un pretendentu, saskaņā ar 1. punktu, bet 
regulatīvās iestāde nevar apstiprināt vai neapstiprināt šāda nolīguma stāšanos spēkā, ja vien 
pārējie pretendenti nav izteikuši pretenzijas un nolīgums ir apstrīdēts.

Grozījums Nr. 568
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras pārvaldītājs ievēro jaudas 
iedalīšanas grafiku, kas norādīts IX 
pielikumā.

Infrastruktūras pārvaldītājs ievēro jaudas 
iedalīšanas grafiku, kas norādīts IX 
pielikumā. Dalībvalstis var pieņemt 
atšķirīgu grafiku jaudas iedalīšanai 
dzelzceļa tīkliem, kas tehnoloģiju ziņā 
atšķiras no galvenā ES dzelzceļa tīkla, un 
ļaut saskaņošanu ar trešo valstu dzelzceļa 



AM\870643LV.doc 65/155 PE467.167v01-00

LV

tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komisijas neatbilstoša pilnvaru izmantošana iekšzemes dzelzceļa lietās.

Grozījums Nr. 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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.
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Grozījums Nr. 571
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Infrastruktūras pārvaldītājs vienojas ar 
citiem attiecīgajiem infrastruktūras 
pārvaldītājiem, kurus starptautiskos 
vilcienu ceļus iekļaut kustības grafikā, 
pirms tiek sākta apspriešanās par kustības 
grafika uzmetumu. Korekcijas veic vienīgi 
tad, ja tas ir noteikti nepieciešams.

2. Infrastruktūras pārvaldītājs vienojas ar 
citiem attiecīgajiem infrastruktūras 
pārvaldītājiem, kurus starptautiskos 
vilcienu ceļus iekļaut kustības grafikā, 
pirms tiek sākta apspriešanās par kustības 
grafika uzmetumu. Korekcijas veic vienīgi 
tad, ja tas ir noteikti nepieciešams un ja to 
var pienācīgi pamatot.

Or. es

Pamatojums

Tā tiek veicināta lielāka pārvaldības pārredzamība.

Grozījums Nr. 572
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pretendenti pieprasa infrastruktūras 
jaudu, kas skar vairāk nekā vienu tīklu, 
iesniedzot pieprasījumu vienam 
infrastruktūras pārvaldītājam. Šim 
infrastruktūras pārvaldītājam tad tiek 
atļauts rīkoties pretendenta vārdā, lai 
pieprasītu jaudu no citiem attiecīgajiem 
infrastruktūras pārvaldītājiem.

4. Pretendenti var pieprasīt infrastruktūras 
jaudu, kas skar vairāk nekā vienu tīklu, 
iesniedzot pieprasījumu vienam 
infrastruktūras pārvaldītājam. Šim 
infrastruktūras pārvaldītājam tad tiek 
atļauts rīkoties pretendenta vārdā, lai 
pieprasītu jaudu no citiem attiecīgajiem 
infrastruktūras pārvaldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu atbilstību nesen pieņemtajai kravas pārvadājumu koridoru regulai, kas 
neuzliek pretendentiem par pienākumu pieprasījumu par jaudas piešķiršanu iesniegt vienam 
infrastruktūras pārvaldītājam.
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Grozījums Nr. 573
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 4. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Infrastruktūras pārvaldītājs pēc 
pieprasījuma, pieņemamā laika posmā un 
savlaicīgi, lai varētu veikt 46. pantā minēto 
koordinēšanu, pretendentiem pārskatīšanai 
rakstiski bez maksas dara pieejamu šādu 
informāciju:

4. Infrastruktūras pārvaldītājs pēc 
pieprasījuma, ne vēlāk kā mēnesi pēc 
vilcienu ceļu iedalīšanas un savlaicīgi, lai 
varētu veikt 46. pantā minēto 
koordinēšanu, pretendentiem pārskatīšanai 
rakstiski bez maksas dara pieejamu šādu 
informāciju:

Or. es

Pamatojums

Juridiskā neskaidrība, kas izriet no tādiem kritērijiem kā „pieņemamā laika posmā”, 
nelabvēlīgi ietekmē drošības un pārredzamības kritērijus, kas noteikti a) līdz e) apakšpunktos. 
Ir jānosaka skaidri termiņi.

Grozījums Nr. 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot pastāvošās apelācijas 
procedūras un 56. pantu, infrastruktūras 
jaudas iedalīšanu skarošu strīdu gadījumā 
piemēro strīdu izšķiršanas sistēmu, lai tūlīt 
atrisinātu šādas domstarpības. Šo sistēmu 
norāda tīkla pārskatā. Ja piemēro šo 
sistēmu, lēmums jāpieņem 10 darba dienu 
laikā.

6. Neskarot pastāvošās apelācijas 
procedūras un šīs direktīvas noteikumus, 
infrastruktūras jaudas iedalīšanu skarošu 
strīdu gadījumā piemēro strīdu izšķiršanas 
sistēmu, lai tūlīt atrisinātu šādas 
domstarpības. Šo sistēmu norāda tīkla 
pārskatā. Ja piemēro šo sistēmu, lēmums 
jāpieņem 10 darba dienu laikā.

Or. fr
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ņemt vērā visus direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr. 575
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šajā sakarā garantētu pienācīgu 
transporta pakalpojumu attīstību, jo īpaši 
lai izpildītu prasības attiecībā uz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem vai 
veicinātu dzelzceļa kravu pārvadājumu 
attīstību, dalībvalstis var veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai 
nediskriminējošos apstākļos nodrošinātu, 
ka šādiem pakalpojumiem dod priekšroku, 
iedalot infrastruktūras jaudu.

Lai šajā sakarā garantētu pienācīgu 
transporta pakalpojumu attīstību, jo īpaši 
lai izpildītu prasības attiecībā uz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem vai 
veicinātu dzelzceļa kravu pārvadājumu —
īpaši starptautisko pārvadājumu —
attīstību, dalībvalstis var veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai 
nediskriminējošos apstākļos nodrošinātu, 
ka šādiem pakalpojumiem dod priekšroku, 
iedalot infrastruktūras jaudu.

Or. es

Pamatojums

Ja ir vēlme veicināt dzelzceļa izmantošanu Eiropas līmenī, par prioritāti ir jānosaka 
starptautisko dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšana.

Grozījums Nr. 576
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot prioritārās secības kritērijus, 
pienācīgi izvērtē kravu pārvadājumu 
pakalpojumu un jo īpaši starptautisko 
kravu pārvadājumu pakalpojumu 
nozīmīgumu.

5. Prioritārās secības kritērijos ietver
kravu pārvadājumu pakalpojumus un jo 
īpaši starptautisko kravu pārvadājumu 
pakalpojumus.
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Or. es

Pamatojums

Frāze „pienācīgi izvērtē” ir pārāk vispārināta un nekonkrēta. Ja Komisija vēlas veicināt 
dzelzceļa kravu pārvadāšanu, īpaši starptautiskā mērogā, tas ir skaidri jānosaka.

Grozījums Nr. 577
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sešu mēnešu laikā pēc jaudas analīzes 
pabeigšanas infrastruktūras pārvaldītājs 
izstrādā jaudas palielināšanas plānu.

1. Pēc jaudas analīzes pabeigšanas 
infrastruktūras pārvaldītājs izstrādā jaudas 
palielināšanas plānu.

Or. es

Pamatojums

Šādi bez kavēšanās tiek nodrošināta lielāka elastība un iespēja rīkoties, kas varētu uzlabot 
plānoto pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 578
Peter van Dalen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plānam var būt iepriekš jāsaņem 
dalībvalsts apstiprinājums. 55. pantā 
minētā regulatīvā iestāde var sniegt 
atzinumu par to, vai plānā norādītās 
darbības ir piemērotas.

Plānam var būt iepriekš jāsaņem 
dalībvalsts apstiprinājums.

Or. nl
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Grozījums Nr. 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Eiropas tīkls ir pārslogots vai vilcienu 
ceļam ir būtiska ietekme uz vairākiem 
Eiropas tīkliem, 57. pantā noteiktais 
regulatīvo iestāžu tīkls var sniegt 
atzinumu par to, vai plānā norādītās 
darbības ir piemērotas.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju konsultēties ar regulatīvo iestāžu tīklu gadījumā, ja vienā vai 
vairākos Eiropas tīklos būs novērojama būtiska pārslodze.

Grozījums Nr. 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārslogotas infrastruktūras gadījumā, jo 
īpaši, infrastruktūras pārvaldītājs pieprasa 
tāda vilcienu ceļa atsaukšanu, kas vismaz 
vienu mēnesi ir ticis izmantots mazāk par 
robežkvotu, kas nosakāma tīkla pārskatā, ja 
vien tas nav noticis tādu iemeslu dēļ, kuri 
nav ekonomiska rakstura un kurus 
operators nevar ietekmēt.

2. Pārslogotas infrastruktūras gadījumā, jo 
īpaši, infrastruktūras pārvaldītājs pieprasa 
tādu vilcienu ceļu atsaukšanu, kas vismaz 
vienu mēnesi ir tikuši izmantoti mazāk par 
robežkvotu, kas nosakāma tīkla pārskatā, ja 
vien tas nav noticis tādu iemeslu dēļ, kuri 
nav ekonomiska rakstura un kurus 
operators nevar ietekmēt. Pirms tam 
infrastruktūras pārvaldītāja pienākums ir 
konsultēties ar dzelzceļa uzņēmumu, lai 
informētu to par nepietiekamu attiecīgo 
vilcienu ceļu izmantošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 581
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs savlaicīgi
informē ieinteresētās personas par 
neplānotiem apkopes darbiem.

3. Infrastruktūras pārvaldītājs vismaz 
nedēļu iepriekš informē ieinteresētās 
personas par neplānotiem apkopes 
darbiem.

Or. es

Pamatojums

Šķiet loģiski, ka ieinteresētajām pusēm ir jāzina, kad sāksies neplānoti apkopes darbi, lai gan 
nav plānu, kuros varētu iekļaut paredzētās izmaiņas.

Grozījums Nr. 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Avāriju vai tehnisku kļūmju 
gadījumos infrastruktūru pārvaldītāji ņem 
vērā darbības protokolus.

Or. es

Pamatojums

Būtu vēlams, lai infrastruktūru pārvaldītāji ņemtu vērā darbības protokolus, kas paredzēti 
avāriju vai tehnisku kļūmju gadījumiem. Protokoli palīdzētu efektīvāk un ātrāk izstrādāt 
ārkārtas rīcības plānus, un tie kā labas prakses paraugi jādara zināmi visiem infrastruktūru 
pārvaldītājiem.

Grozījums Nr. 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var prasīt, lai dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi iesaistītos 
drošības standartu un noteikumu izpildes 
nodrošināšanā un kontrolē, kas attiecas 
uz uzņēmumu pašu atbilstību šiem 
standartiem un noteikumiem.

3. Izņemot nepārvaramas varas 
gadījumus, tostarp steidzamus un 
neparedzētus darbus drošības 
apdraudējuma situācijā, kravu 
pārvadājumam iedalīto vilcienu ceļu 
saskaņā ar šo pantu nedrīkst atcelt mazāk 
kā divus mēnešus pirms attiecīgā kustības 
grafikā paredzētā kustības laika, ja 
attiecīgais pretendents nedod savu 
piekrišanu tādai atcelšanai. Tādos 
gadījumos attiecīgais infrastruktūras 
pārvaldītājs cenšas pretendentam ieteikt 
līdzvērtīgas kvalitātes un drošuma 
vilciena ceļu, kuru pretendents ir tiesīgs 
pieņemt vai noraidīt. Ja piedāvāto 
vilcienu ceļu noraida, pretendentam ir 
tiesības vismaz uz atbilstošās maksas 
atlīdzināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredz, ka vilcienu ceļa atcelšanas gadījumā, izņemot nepārvaramas varas 
gadījumu, ir nepieciešami vismaz alternatīvi risinājumi vai maksas atlīdzināšana. Tajā ir 
pilnībā iestrādāts regulā iekļautais formulējums par dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoriem 
(Regula (ES) Nr. 913/2010).

Grozījums Nr. 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
4. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvā iestāde Regulatīvās iestādes

Or. fr
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Pamatojums

Daudzskaitļa lietojums ir atbilstošāks, ņemot vērā to, ka iedaļā tiek aplūkotas valsts 
regulatīvās iestādes, kuras apvienotas tīklā.

Grozījums Nr. 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
55. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvā iestāde Valstu regulatīvās iestādes

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt 55. panta virsrakstu, ņemot vērā 57. pantā veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr. 586
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
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piešķiršanā. piešķiršanā. Dalībvalsts regulatīvajai 
iestādei ir administratīvās spējas 
personāla un resursu ziņā, kas vajadzīgas 
56. pantā noteikto uzdevumu veikšanai. 
Vajadzīgais personāla lielums ir tieši 
saistīts ar tirgus vajadzībām un var 
attiecīgi mainīties.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvās iestādes neatkarība, resursi un personāls ir būtiski, lai iestāde darbotos un spētu 
izskatīt sūdzības. Vajadzīgajam personāla lielumam jābūt tieši saistītam ar tirgus vajadzībām 
un tas var attiecīgi mainīties.

Grozījums Nr. 587
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā.

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā. Regulatīvajai iestādei ir 
organizatoriskās spējas, kas vajadzīgas 
56. pantā noteikto uzdevumu veikšanai.

Or. fr
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir iekļauti iepriekšminētie noteikumi par regulatīvās iestādes lomu un 
uzdevumiem VNP īstenošanas ietvaros.

Grozījums Nr. 588
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā.

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā. Regulatīvajai iestādei ir 
vajadzīgais personāls un finansiālais 
nodrošinājums, lai pildītu 56. pantā 
uzticētos pienākumus.

Or. de

Pamatojums

Lai pildītu uzticētos pienākumus un nodrošinātu efektīvu darbību, regulatīvajai iestādei ir 
jābūt pieejamam vajadzīgajam personālam un finansiālajam nodrošinājumam.

Grozījums Nr. 589
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā 
un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā.

1. Katra dalībvalsts izveido vienu valsts 
regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē. Šī 
iestāde ir atsevišķa institūcija, kas 
organizatoriskā, funkcionālā, hierarhijas un 
lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski 
nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas 
valsts iestādes. Tā arī savā uzbūvē, 
finansējuma ziņā, juridiskajā formā un 
lēmumu pieņemšanā nav atkarīga ne no 
viena infrastruktūras pārvaldītāja, par 
maksas iekasēšanu atbildīgās iestādes, par 
jaudas iedalīšanu atbildīgās iestādes vai 
pretendenta. 1 Turklāt tā savu funkciju 
izpildē ir neatkarīga no jebkuras 
kompetentas iestādes, kas iesaistīta 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanā.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulatīvajai iestādei viena mēneša 
laikā pēc visas informācijas saņemšanas, 
kas attiecas uz jebkuru sūdzību, ir 
jāpieņem lēmums un jārīkojas, lai stāvokli 
uzlabotu. Ja regulējošā iestāde izskata 
sūdzību par vilciena ceļa jaudas 
iedalīšanas noraidījumu vai vilciena ceļa 
jaudas piedāvājuma noteikumiem, 
regulējošā iestāde nolemj, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja lēmums nav 
jāgroza vai saskaņā ar regulējošās 
iestādes noteikumiem groza attiecīgo 
lēmumu.
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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. 591
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes
personālu.

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus 
kompetentais parlaments ieceļ uz noteiktu 
un atjaunojamu termiņu atbilstīgi 
skaidriem noteikumiem, kas garantē 
neatkarību. Tos izvēlas no personām, 
kurām nav bijis profesionāls amats vai 
atbildība, intereses vai uzņēmējdarbības 
attiecības tieši vai netieši saistībā ar 
regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. en

Pamatojums

Lai pielāgotos katras dalībvalsts institucionālajai struktūrai.

Grozījums Nr. 592
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 593
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tiem jārīkojas pilnīgi 
neatkarīgi no dzelzceļa nozares tirgus 
interesēm, un tos nekādā gadījumā 
nedrīkst ietekmēt kādas valdības vai 
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saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru 
laikā. Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem 
nav profesionāla amata vai atbildības, 
interešu vai uzņēmējdarbības attiecību ar 
jebkuru no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

privāta vai valsts uzņēmuma norādījumi.
Pēc tam pieņemamu laika periodu tiem 
nav profesionāla amata vai atbildības, 
interešu vai uzņēmējdarbības attiecību ar 
jebkuru no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina regulatīvās iestādes darbinieku neatkarība. Tomēr pārāk stingri nosacījumi, 
piemēram, trīs gadu periods pirms un pēc viņu iecelšanas amatā regulatīvajā iestādē, kura 
laikā kandidāti nedrīkst būt saistīti ar dzelzceļa nozari, dažās dalībvalstīs padarīs 
neiespējamu kandidātu ar pietiekamu pieredzi un izglītību atrašanu šiem specializētajiem 
amatiem.

Grozījums Nr. 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus kopīgi
ieceļ valsts parlaments, administratīvās 
tiesas un/vai vispārējas piekritības tiesas, 
kā arī valstu konsultatīvās asamblejas uz 
noteiktu, neatsaucamu un atjaunojamu 
termiņu atbilstīgi skaidriem noteikumiem, 
kas garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
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personālu. no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. fr

Grozījums Nr. 595
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību; tos apstiprina valsts 
parlaments. Tos izvēlas no personām, 
kurām nav bijis profesionāls amats vai 
atbildība, intereses vai uzņēmējdarbības 
attiecības tieši vai netieši saistībā ar 
regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. de

Pamatojums

Lēmumi par dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes priekšsēdētāja un padomes locekļu 
iecelšanu ir svarīgi politiski lēmumi, kas jāapstiprina valsts parlamentam, lai nodrošinātu 
maksimālu leģitimitāti.
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Grozījums Nr. 596
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus valsts 
parlaments ieceļ uz noteiktu un 
atjaunojamu termiņu atbilstīgi skaidriem 
noteikumiem, kas garantē neatkarību. Tos 
izvēlas no personām, kurām nav bijis 
profesionāls amats vai atbildība, intereses 
vai uzņēmējdarbības attiecības tieši vai 
netieši saistībā ar regulētajiem 
uzņēmumiem vai organizācijām saprātīgā 
laikposmā pirms šo personu iecelšanas, kā 
arī to skaidri apliecinot deklarācijā par 
interesēm savu pilnvaru laikā. Pēc tam 
saprātīgā laikposmā tiem nav profesionāla 
amata vai atbildības, interešu vai 
uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru no 
regulētajiem uzņēmumiem vai struktūrām. 
Tiem ir visas tiesības pieņemt darbā un 
vadīt regulatīvās iestādes personālu 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis uzņemsies atbildību ar valsts parlamenta starpniecību, kurš šīs direktīvas 
noteikumu transponēšanas laikā būs atbildīgs par regulatīvās iestādes priekšsēdētāja un 
valdes iecelšanu — šīm personām būs jāparaksta atbilstīga interešu deklarācija, norādot, ka 
tām nav saistības vai kopēju interešu ar dzelzceļa nozares dalībniekiem.

Grozījums Nr. 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
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priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
attiecīgās dalībvalsts atbilstošā iestāde uz 
noteiktu un atjaunojamu termiņu atbilstīgi 
skaidriem noteikumiem, kas garantē 
neatkarību. Tos izvēlas no personām, 
kurām nav bijis profesionāls amats vai 
atbildība, intereses vai uzņēmējdarbības 
attiecības tieši vai netieši saistībā ar 
regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. pl

Pamatojums

Jānodrošina tiesības noteikt iestādi, kurai jāieceļ dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētājs un padomes locekļi, tā, lai nepārkāptu subsidiaritātes principu. Daudzās 
valstīs šī regulatīvā iestāde vienlaicīgi ir arī valsts administratīvās pārvaldes struktūrvienība, 
un tādēļ to nevar nozīmēt piem., parlaments.

Grozījums Nr. 598
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus ieceļ 
uz noteiktu un atjaunojamu termiņu 
atbilstīgi skaidriem noteikumiem, kas 
garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 

3. Kompetentās iestādes dzelzceļa nozares 
regulatīvās iestādes priekšsēdētāju un 
padomes locekļu kandidatūras izvirza un 
amatā ieceļ uz noteiktu un atjaunojamu 
termiņu atbilstīgi skaidriem noteikumiem, 
kas garantē neatkarību. Tos izvēlas no 
personām, kurām nav bijis profesionāls 
amats vai atbildība, intereses vai 
uzņēmējdarbības attiecības tieši vai netieši 
saistībā ar regulētajiem uzņēmumiem vai 
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personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

organizācijām trīs gadu laikā pirms šo 
personu iecelšanas, kā arī to pilnvaru laikā. 
Pēc tam ne mazāk kā trīs gadus tiem nav 
profesionāla amata vai atbildības, interešu 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar jebkuru 
no regulētajiem uzņēmumiem vai 
struktūrām. Tiem ir visas tiesības pieņemt 
darbā un vadīt regulatīvās iestādes 
personālu.

Or. es

Pamatojums

Šādi tiek ievērota katras valsts un reģiona darbība dažādās institucionālajās jomās.

Grozījums Nr. 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
56. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes funkcijas Valstu regulatīvo iestāžu funkcijas

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt 56. panta nosaukumu.

Grozījums Nr. 600
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 46. panta 6. punktu,
pretendentam ir tiesības iesniegt apelāciju 
regulatīvajā iestādē, ja tas uzskata, ka 
notikusi netaisnība, diskriminācija vai 
pretendents ir cietis jebkādā citā veidā, un 

1. Neskarot 46. panta 6. punktu,
pretendentam ir tiesības iesniegt apelāciju 
regulatīvajā iestādē, ja tas uzskata, ka 
notikusi netaisnība, diskriminācija vai 
pretendents ir cietis jebkādā citā veidā 
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jo īpaši var pārsūdzēt lēmumus, ko 
pieņēmis infrastruktūras pārvaldītājs vai, 
attiecīgā gadījumā, dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums, vai apkalpes iekārtas operators
par:

infrastruktūras pārvaldītāja vai, attiecīgā 
gadījumā, dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmuma, vai dzelzceļa apkalpes iekārtas 
operatora pieņemto lēmumu dēļ, un sākas 
strīds par:

Or. en

Pamatojums

Uzsvērts, ka tiesības iesniegt apelāciju regulatīvajā iestādē ir tad, ja negodīga vai 
diskriminējoša lēmuma dēļ ir radies strīds.

Grozījums Nr. 601
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
nedēļu laikā jāpieņem lēmums par 
jebkuru sūdzību un jārīkojas, lai stāvokli 
uzlabotu. Ja tiek iesniegta apelācija par 
atteikumu piešķirt infrastruktūras jaudu 
vai par jaudas piedāvājuma noteikumiem, 
tad regulatīvā iestāde vai nu apstiprina, 
ka infrastruktūras pārvaldītāja lēmums 
nav jāgroza, vai pieprasa minētā lēmuma 
grozīšanu saskaņā ar regulatīvās iestādes 
norādījumiem.
Eiropas Komisija saskaņā ar 63. panta 
2. punktā minēto procedūru pārbauda 
regulatīvās iestādes, kuras nepilda savus 
uzdevumus un neievēro termiņus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir pārstrukturēt pantus, kas attiecas uz regulatīvo iestādi, lai padarītu 
formulējumu skaidrāku. Tas aptver 56. panta 5. punkta pirmo un trešo daļu. Mēs aicinām 
saīsināt regulatīvās iestādes lēmumu pieņemšanas laiku līdz divām nedēļām. Mēs ierosinām 
iekļaut pārbaudes procedūru gadījumā, ja regulatīvā iestāde neievēro termiņu līdzekļu 
trūkuma, laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ. Labākā pieeja būtu iesniegt attiecīgo lietu 
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Eiropas regulatīvajā departamentā.

Grozījums Nr. 602
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā 
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 
vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai.

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un nolūkā nepieļaut pretendentu 
diskrimināciju pārskatīt 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktu. Tā jo īpaši pārbauda, vai 
tīkla pārskatā nav iekļautas diskriminējošas 
klauzulas vai infrastruktūras pārvaldītājam 
piešķirta rīcības brīvība, kas varētu tikt 
izmantota pretendentu diskriminēšanai. 
Regulatīvajai iestādei ir organizatoriskās 
spējas, kas vajadzīgas šo uzdevumu 
veikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 603
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā 
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir šo uzdevumu veikšanai 
vajadzīgais personāls un finansiālais 
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vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai. nodrošinājums.

Or. de

Pamatojums

Lai pildītu uzticētos pienākumus un nodrošinātu efektīvu darbību, regulatīvajai iestādei ir 
jābūt pieejamam vajadzīgajam personālam un finansiālajam nodrošinājumam.

Grozījums Nr. 604
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā 
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 
vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai.

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot stāvokli dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos nolūkā nepieļaut pretendentu 
diskrimināciju. Cita starpā tā pārbauda, vai 
tīkla pārskatā ietvertās diskriminējošās 
klauzulas infrastruktūras pārvaldītājs 
izmantojis pretendentu diskriminēšanai. 
Regulatīvajai iestādei ir organizatoriskās 
spējas, kas vajadzīgas šo uzdevumu 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaru precizēšana — dzelzceļa tirgus stāvokļa novērošana ir plašāks un piemērotāks 
jēdziens nekā tā sašaurināšana tikai attiecībā uz konkurenci, un tas labāk palīdz preventīvi 
atrisināt iespējamās domstarpības. Pārbaudes un iejaukšanās, lai nepieļautu diskriminējošas 
darbības sekas, ir drošs veids, kā atrisināt domstarpības par negodīgu attieksmi —
interpretācijas sniegšana par noteikumu iespējamo izmantošanu neietilpst vidutāja darbības 
jomā.

Grozījums Nr. 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā 
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 
vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai.

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa pakalpojumu 
tirgos un pēc pašas iniciatīvas un nolūkā 
nepieļaut pretendentu diskrimināciju 
pārskatīt 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. 
Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, lai 
atbilstīgi veiktu šos uzdevumus, ņemot 
vērā valsts tīkla apjomu, satiksmes 
apjomu un aktīvo uzņēmumu skaitu.

Or. it

Grozījums Nr. 606
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatīvajai iestādei arī ir pilnvaras 
novērot konkurenci dzelzceļa 
pakalpojumu tirgos un pēc pašas 
iniciatīvas un nolūkā nepieļaut 
pretendentu diskrimināciju pārskatīt 
1. punkta a) līdz g) apakšpunktu. Tā jo 
īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav 
iekļautas diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 
vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai.

2. Ja regulatīvā iestāde saņem sūdzību 
saskaņā ar 1. punktu, tā jo īpaši pārbauda, 
vai tīkla pārskatā nav iekļautas 
diskriminējošas klauzulas vai 
infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta 
rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota 
pretendentu diskriminēšanai. Regulatīvajai 
iestādei ir organizatoriskās spējas, kas 
vajadzīgas šo uzdevumu veikšanai.

Or. nl
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Grozījums Nr. 607
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā maksa 
atbilst IV nodaļas 2. iedaļas prasībām un 
nav diskriminējoša. Pretendentu un 
infrastruktūras pārvaldītāja pārrunas par 
infrastruktūras maksas apjomu ir 
pieļaujamas vienīgi tad, ja tās notiek 
regulatīvās iestādes uzraudzībā. 
Regulatīvā iestāde iejaucas, ja pārrunās 
varētu tikt pārkāptas šīs nodaļas prasības.

3. Regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā maksa 
atbilst IV nodaļas 2. iedaļas prasībām un 
nav diskriminējoša, un pretendentu un 
infrastruktūras pārvaldītāja pārrunas par šīs 
infrastruktūras maksas apjomu noris 
saskaņā ar IV nodaļas 2. iedaļā 
izklāstītajiem noteikumiem. Regulatīvā 
iestāde iejaucas pēc 1. punktā minēto 
dalībnieku pieprasījuma, ja pārrunās ir
pārkāptas šīs nodaļas prasības.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvās iestādes kā vidutāja nozīmes pastiprināšana — procesa uzraudzīšana un 
iejaukšanās neatbilstību gadījumā.

Grozījums Nr. 608
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā maksa 
atbilst IV nodaļas 2. iedaļas prasībām un 
nav diskriminējoša. Pretendentu un 
infrastruktūras pārvaldītāja pārrunas par 
infrastruktūras maksas apjomu ir 
pieļaujamas vienīgi tad, ja tās notiek 
regulatīvās iestādes uzraudzībā. 
Regulatīvā iestāde iejaucas, ja pārrunās 

3. Regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā maksa 
atbilst IV nodaļas 2. iedaļas prasībām un 
nav diskriminējoša.
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varētu tikt pārkāptas šīs nodaļas prasības.

Or. nl

Pamatojums

Regulatīvajai iestādei ir uzraudzības funkcija, tā neveido politiku un nepiedalās 
infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa uzņēmumu sarunās. Tā veic retrospektīvas 
pārbaudes pēc kādas iesaistītās puses pieprasījuma.

Grozījums Nr. 609
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulatīvā iestāde saskaņā ar 
10. panta 2. punktu nosaka, vai 
pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt 
pasažierus starp stacijām, kas atrodas 
dažādās dalībvalstīs, un saskaņā ar 
11. panta 2. punktu tā nosaka, vai 
sabiedriskā pakalpojuma līguma 
vispārējai sistēmai pastāv draudi, ko rada 
pakalpojumi, kas norādīti 10. pantā un 
kas tiek nodrošināti no izbraukšanas 
vietas līdz galamērķa vietai, un uz ko 
attiecas vairāki sabiedriskā pakalpojuma 
līgumi.

Or. fr

Pamatojums

11. pantā regulatīvajai iestādei ir piešķirtas pilnvaras noteikt, vai ir apdraudēta sabiedriskā 
pakalpojuma vispārējā sistēma. Šeit šīs pilnvaras tiek noteiktas vēlreiz, lai radītu lielāku 
skaidrību un lai papildinātu šīs iestādes pilnvaru sarakstu vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanas ietvaros.

Grozījums Nr. 610
Georges Bach
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Direktīvas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatīvajai iestādei ir tiesības prasīt 
attiecīgu informāciju no infrastruktūras 
pārvaldītāja, pretendentiem un jebkuras 
iesaistītās trešās puses attiecīgajā 
dalībvalstī. Pieprasītā informācija ir 
jāsniedz bez liekas kavēšanās. 
Regulatīvajai iestādei ir iespējas ar 
piemērotām sankcijām, tostarp soda 
naudām, nodrošināt šādu pieprasījumu 
izpildi. Regulatīvajai iestādei sniedzamajā 
informācijā ietver visas ziņas, ko regulatīvā 
iestāde pieprasa saistībā ar tās pārsūdzības 
funkciju un tās konkurences novērošanas 
funkciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos 
saskaņā ar 2. punktu. Tas ietver statistikas 
un tirgus novērošanas mērķiem vajadzīgos 
datus.

4. Regulatīvajai iestādei ir tiesības prasīt 
attiecīgu informāciju no infrastruktūras 
pārvaldītāja, pretendentiem un jebkuras 
iesaistītās trešās puses attiecīgajā 
dalībvalstī. Pieprasītā informācija ir 
jāsniedz bez liekas kavēšanās. 
Regulatīvajai iestādei sniedzamajā 
informācijā ietver visas ziņas, ko regulatīvā 
iestāde pieprasa saistībā ar tās pārsūdzības 
funkciju un tās konkurences novērošanas 
funkciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos 
saskaņā ar 2. punktu. Tas ietver statistikas 
un tirgus novērošanas mērķiem vajadzīgos 
datus. Gadījumā, ja infrastruktūras 
pārvaldītājs šo informāciju nesniedz, 
regulatīvajai iestādei ir tiesības veikt 
atbilstošus tiesiskus pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā 
pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 
tendences šajos tirgos, it sevišķi atsaucoties 
uz 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu.

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā 20 darba 
dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas 
jāpieņem lēmums par jebkuru sūdzību un 
jārīkojas, lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā 
gadījumā tā pēc pašas iniciatīvas lemj par 
piemērotiem pasākumiem, lai koriģētu 
nevēlamas tendences šajos tirgos, it sevišķi 
atsaucoties uz 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski, lai dzelzceļa uzņēmumi laikus saņemtu lēmumus par ceļu pieteikšanu, kā arī par 
prasību izšķirt strīdu.

Grozījums Nr. 612
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā 
pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 
tendences šajos tirgos, it sevišķi atsaucoties 
uz 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu.

Regulatīvajai iestādei viena mēneša laikā 
pēc visas tās informācijas saņemšanas, kas 
attiecas uz jebkuru sūdzību, ir jāpieņem 
lēmums un jārīkojas, lai stāvokli uzlabotu. 
Attiecīgā gadījumā tā pēc pašas iniciatīvas 
lemj par piemērotiem pasākumiem, lai 
koriģētu nevēlamas tendences šajos tirgos, 
it sevišķi atsaucoties uz 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 613
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā 
pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu.
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tendences šajos tirgos, it sevišķi 
atsaucoties uz 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Izvairīšanās no neskaidra formulējuma attiecībā uz „nevēlamām tendencēm” — jāpieņem 
koriģējoši lēmumi un jārisina jautājumi un strīdi.

Grozījums Nr. 614
Peter van Dalen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā 
pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 
tendences šajos tirgos, it sevišķi 
atsaucoties uz 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktu.

Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu.

Or. nl

Pamatojums

Regulatīvā iestāde veic uzraudzības funkciju un neveido politiku.

Grozījums Nr. 615
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 5. Regulatīvajai iestādei ne vēlāk kā divu 
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mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, ir jāpieņem lēmums un jārīkojas, 
lai stāvokli uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā 
pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 
tendences šajos tirgos, it sevišķi atsaucoties 
uz 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu.

mēnešu laikā pēc visas tās informācijas 
saņemšanas, kas attiecas uz jebkuru 
sūdzību, un pušu uzklausīšanas ir 
jāpieņem lēmums un jārīkojas, lai stāvokli 
uzlabotu. Attiecīgā gadījumā tā pēc pašas 
iniciatīvas lemj par piemērotiem 
pasākumiem, lai koriģētu nevēlamas 
tendences šajos tirgos, it sevišķi atsaucoties 
uz 1. punkta a) līdz g) apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā iesniegtie dokumenti, kā arī iesaistīto pušu liecības.

Grozījums Nr. 616
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes lēmums ir saistošs 
visām pusēm, uz ko lēmums attiecas, un tas 
nav pakļauts citas administratīvas instances 
kontrolei. Regulatīvajai iestādei jābūt 
iespējai ar piemērotām sankcijām, tostarp 
soda naudām, nodrošināt tās lēmumu 
izpildi.

Regulatīvās iestādes lēmums ir saistošs 
visām pusēm, uz ko lēmums attiecas, un tas 
nav pakļauts citas administratīvas instances 
kontrolei, taču ir pakļauts dalībvalstu 
tiesu kontrolei. Regulatīvajai iestādei jābūt 
iespējai ar piemērotām sankcijām 
nodrošināt tās lēmumu izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Konfliktu gadījumā par regulatīvo 
iestāžu lēmumiem attiecībā uz pārrobežu 
kravu pārvadājumiem jebkura no 
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iesaistītajām pusēm var vērsties Eiropas 
Komisijā, lai iegūtu saistošu lēmumu par 
attiecīgā lēmuma atbilstību ES tiesību 
aktiem.
Eiropas Komisija nosauc dienestu, kas 
atbildīgs par šādām pārsūdzībām, ne 
vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas publicēšanas Oficiālajā 
Vēstnesī.
Atbildīgais dienests pieņem saistošu 
lēmumu par pārsūdzību 20 darba dienu 
laikā pēc pārsūdzības iesniegšanas.
Šo pasākumu izvērtē pēc diviem gadiem, 
un tas var paplašināt atbildīgā Komisijas 
dienesta pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai dzelzceļa uzņēmumi laikus saņemtu lēmumus par ceļu pieteikšanu, kā arī par 
prasību izšķirt strīdu. Turklāt Eiropas dienestam jābūt pieejamam, lai izskatītu sarežģītas 
pārsūdzības saistībā ar pārrobežu pakalpojumiem, kas jāizvērtē pēc diviem gadiem. 

Grozījums Nr. 618
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvajai iestādei jābūt pilnvarām 
veikt infrastruktūras pārvaldītāju un 
attiecīgā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu revīzijas vai ierosināt ārēju 
revīziju veikšanu, lai pārbaudītu atbilstību 
6. panta noteikumiem par grāmatvedības 
nošķiršanu.

svītrots

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji un visi uzņēmumi vai citas 
organizācijas, kas veic vai integrē dažādu 
veidu dzelzceļa pārvadājumus vai 
infrastruktūras pārvaldību, kā minēts 
6. panta 1. un 2. punktā, sniedz sīki 
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izstrādātus regulatīvos pārskatus 
regulatīvajai iestādei, lai tā varētu veikt 
dažādus tās uzdevumus. Regulatīvā 
iestāde no šiem pārskatiem var arī izdarīt 
secinājumus par jautājumiem saistībā ar 
valsts atbalstu, un par šiem secinājumiem 
tā ziņo iestādēm, kas atbild par minēto 
jautājumu risināšanu.
Ņemot vērā gūto pieredzi, X pielikumu var 
grozīt saskaņā ar 60. pantā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ārpus regulatīvās iestādes pienākumiem veikt visaptverošas revīzijas attiecībā uz visām 
infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa uzņēmumu darbībām —, tās uzdevums ir arī 
iespējamo strīdu risināšana, savukārt kompetentās parlamentārās iestādes vērtē, vai to 
tiesiskajā regulējumā transponētie direktīvas noteikumi tiek pareizi īstenoti.

Grozījums Nr. 619
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Regulatīvā iestāde vismaz divreiz gadā 
apspriežas ar dzelzceļa pakalpojumu 
(kravas un pasažieru pārvadājumu) 
lietotāju pārstāvjiem, lai ņemtu vērā viņu 
viedokli par dzelzceļa tirgu, tostarp 
pakalpojumu sniegšanu, infrastruktūras 
maksu, dzelzceļa pakalpojumu cenu 
lielumu un pārredzamību.

Or. en

Pamatojums

Dzelzceļa lietotāju apspriedes sniegs regulatīvajai iestādei būtisku informāciju, kas palīdzēs 
tās uzdevumu izpildē.
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Grozījums Nr. 620
Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Regulatīvā iestāde vismaz divreiz gadā 
apspriežas ar dzelzceļa pakalpojumu 
(kravas un pasažieru pārvadājumu) 
lietotāju pārstāvjiem, lai ņemtu vērā viņu 
viedokli par dzelzceļa tirgu, tostarp 
pakalpojumu sniegšanu, infrastruktūras 
maksu, dzelzceļa pakalpojumu cenu 
lielumu un pārredzamību.

Or. en

Pamatojums

Dzelzceļa lietotāju apspriedes sniegs regulatīvajai iestādei būtisku informāciju, kas palīdzēs 
tās uzdevumu izpildē un dzelzceļa tīkla izmantošanas optimizēšanā.

Grozījums Nr. 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji un visi uzņēmumi vai citas 
organizācijas, kas veic vai integrē dažādu 
veidu dzelzceļa pārvadājumus vai 
infrastruktūras pārvaldību, kā minēts 
6. panta 1. un 2. punktā, sniedz sīki 
izstrādātus regulatīvos pārskatus 
regulatīvajai iestādei, lai tā varētu veikt 
dažādus tās uzdevumus. Šajos regulatīvajos 
pārskatos jāietver vismaz X pielikumā 
izklāstītie informācijas elementi. 
Regulatīvā iestāde no šiem pārskatiem var 
arī izdarīt secinājumus par jautājumiem 
saistībā ar valsts atbalstu, un par šiem 
secinājumiem tā ziņo iestādēm, kas atbild 

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji un visi uzņēmumi vai citas 
organizācijas, kas veic vai integrē dažādu 
veidu dzelzceļa pārvadājumus vai 
infrastruktūras pārvaldību, jo īpaši pamata 
pakalpojumu sniedzēji, kā minēts 6. panta 
1. un 2. punktā, sniedz sīki izstrādātus 
regulatīvos pārskatus regulatīvajai iestādei, 
lai tā varētu veikt dažādus tās uzdevumus. 
Šajos regulatīvajos pārskatos jāietver 
vismaz X pielikumā izklāstītie informācijas 
elementi. Regulatīvā iestāde no šiem 
pārskatiem var arī izdarīt secinājumus par 
jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu, un 
par šiem secinājumiem tā ziņo iestādēm, 
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par minēto jautājumu risināšanu. kas atbild par minēto jautājumu risināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā gūto pieredzi, X 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. 623
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
56.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56.a pants
Regulatīvās iestādes pilnvaras

1. Lai varētu pildīt 56. pantā uzskaitītos 
uzdevumus, regulatīvajai iestādei ir
tiesības:
a) ar piemērotām sankcijām, tostarp soda 
naudām, nodrošināt tās lēmumu izpildi. 
Regulatīvās iestādes lēmums ir saistošs 
visām pusēm, uz ko lēmums attiecas, un 
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tas nav pakļauts citas administratīvas 
instances kontrolei;
b) prasīt attiecīgu informāciju no 
infrastruktūras pārvaldītāja, 
pretendentiem un jebkuras iesaistītās 
trešās puses attiecīgajā dalībvalstī, ar 
piemērotām sankcijām, tostarp soda 
naudām, nodrošināt šādu pieprasījumu 
izpildi. Regulatīvajai iestādei sniedzamā 
informācijā ietver visas ziņas, ko 
regulatīvā iestāde pieprasa saistībā ar tās 
pārsūdzības funkciju un tās konkurences 
novērošanas funkciju dzelzceļa 
pakalpojumu tirgos, un pilsoņu piekļuvi 
pamata transporta iespējām, kuras 
noteikušas kompetentās iestādes. Tā ietver 
informāciju, kas nepieciešama statistikas 
veidošanai un tirgus pārraudzībai. 
Pieprasītā informācija ir jāsniedz bez 
liekas kavēšanās;
c) veikt infrastruktūras pārvaldītāju un 
attiecīgā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu revīzijas vai ierosināt ārēju 
revīziju veikšanu, lai pārbaudītu atbilstību 
6. panta noteikumiem par grāmatvedības 
nošķiršanu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka regulatīvās 
iestādes pieņemtie lēmumi ir pakļauti 
pārskatīšanai tiesā. Apelācija neatliek 
regulatīvās iestādes lēmumus.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka regulatīvā 
iestāde publicē lēmumus.
4. Tās arī nodrošina, ka infrastruktūras 
pārvaldītāji un visi uzņēmumi vai citas 
organizācijas, kas veic dažādu veidu 
dzelzceļa pārvadājumus vai 
infrastruktūras pārvaldību, kā minēts 
6. pantā, sniedz sīki izstrādātus 
regulatīvos pārskatus regulatīvajai 
iestādei, lai tā varētu veikt dažādus tās 
uzdevumus. Šajos regulatīvajos pārskatos 
jāietver vismaz X pielikumā izklāstītie 
informācijas elementi. Regulatīvā iestāde 
no šiem pārskatiem var arī izdarīt 
secinājumus par jautājumiem saistībā ar 
valsts atbalstu, un par šiem secinājumiem 
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tā ziņo iestādēm, kas atbild par minēto 
jautājumu risināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais pants ir pievienots lielākas skaidrības nodrošināšanai. Tajā ir uzskaitītas 
regulatīvās iestādes tiesības nolūkā tās saskaņot ar vispārējas nozīmes pakalpojumu 
attīstīšanas mērķiem.

Grozījums Nr. 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
57. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvo iestāžu sadarbība. Regulatīvo iestāžu sadarbība un Eiropas 
Komisijas pilnvaras.

Or. it

Pamatojums

Vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidošanai vajadzīgas lielākas Eiropas Komisijas 
pilnvaras tirgu regulēšanā.

Grozījums Nr. 625
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu regulatīvās iestādes apmainās ar 
informāciju par savu darbu un lēmumu 
pieņemšanas principiem un praksi un citādi 
sadarbojas, lai visā Savienībā koordinētu 
savu lēmumu pieņemšanu. Šajā nolūkā tās 
kopīgi strādā darba grupā, kuras 
sanāksmes notiek regulāri. Komisija
regulatīvajām iestādēm palīdz veikt šo 

1. Valstu regulatīvās iestādes apmainās ar 
informāciju par savu darbu un lēmumu 
pieņemšanas principiem un praksi un citādi 
sadarbojas, lai visā Savienībā koordinētu 
savu lēmumu pieņemšanu. Šajā nolūkā tās 
kopīgi strādā tīklā, kura sanāksmes notiek 
regulāri. Šajā nolūkā Komisija nodrošina 
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uzdevumu. regulatīvo iestāžu aktīvu sadarbību.
Eiropas Komisijai ir vajadzīgās pilnvaras, 
lai pastiprinātu aktīvu sadarbību starp 
regulatīvajām iestādēm un rīkotos, ja 
regulatīvās iestādes nepilda savu 
uzdevumu saskaņā ar 63. panta 2. punktā 
izklāstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāpiešķir arī pietiekamas pilnvaras, lai pastiprinātu regulatīvo iestāžu aktīvu 
sadarbību un vērstos pret tiem, kas nesniedz ziņojumus vai nesadarbojas.

Grozījums Nr. 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu regulatīvās iestādes apmainās ar 
informāciju par savu darbu un lēmumu 
pieņemšanas principiem un praksi un
citādi sadarbojas, lai visā Savienībā
koordinētu savu lēmumu pieņemšanu. 
Šajā nolūkā tās kopīgi strādā darba grupā, 
kuras sanāksmes notiek regulāri. Komisija
regulatīvajām iestādēm palīdz veikt šo 
uzdevumu.

1. Valstu regulatīvās iestādes oficiāli
izveido tīklu, lai apmainītos ar informāciju 
par savu darbu, kā arī par lēmumu 
pieņemšanas principiem un praksi ar mērķi
Eiropas Savienības mērogā tos koordinēt
saskaņot. Šajā nolūkā tīkla sanāksmes
notiek regulāri pēc Eiropas Komisijas 
iniciatīvas un tās vadībā.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izveidot oficiālu valstu regulatīvo iestāžu sadarbības struktūru —
„regulatīvo iestāžu tīklu” — ko vada Eiropas Komisija. 

Grozījums Nr. 627
Werner Kuhn
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Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijā ir gan Konkurences 
ģenerāldirektorāta, gan Mobilitātes un 
transporta ģenerāldirektorāta pārstāvji.

Or. de

Pamatojums

Tā kā šis ir sarežģīts jautājums, kas skar vairākas nozares, Komisijā jābūt abu 
ģenerāldirektorātu pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 628
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – 1.daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido datubāzi, kurā valsts 
regulatīvās iestādes ievada datus par 
visām sūdzību procedūrām, kas attiecas 
uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
piemēram, sūdzību iesniegšanas datumu, 
iesaistītās puses, ar procedūru saistītos 
galvenos jautājumus un problēmas 
saistībā ar tiesību aktu interpretāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta 
izmeklēšana pēc pašas iniciatīvas saistībā 

3. Ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta 
izmeklēšana pēc pašas iniciatīvas saistībā 
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ar jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī 
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās 
citās dalībvalstīs, cauri kurām iet 
attiecīgais starptautiskais vilcienu ceļš, un 
pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa no 
tām visu vajadzīgo informāciju.

ar jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī 
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās 
citās dalībvalstīs, cauri kurām iet 
attiecīgais starptautiskais vilcienu ceļš, un 
pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa no 
tām visu vajadzīgo informāciju. Šajā 
gadījumā regulatīvo iestāžu tīkls sniedz 
atzinumu.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek izveidota regulatīvo iestāžu tīkla atzinuma sniegšanas procedūra 
gadījumā, ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta izmeklēšana saistībā ar starptautisku vilcienu 
ceļu.

Grozījums Nr. 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta 
izmeklēšana pēc pašas iniciatīvas saistībā 
ar jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās 
citās dalībvalstīs, cauri kurām iet 
attiecīgais starptautiskais vilcienu ceļš, un 
pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa no 
tām visu vajadzīgo informāciju.

3. Ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta 
izmeklēšana pēc pašas iniciatīvas saistībā 
ar jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī 
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
informē Komisiju un apspriežas ar 
regulatīvajām iestādēm visās citās 
dalībvalstīs, cauri kurām iet attiecīgais 
starptautiskais vilcienu ceļš, un pirms 
lēmuma pieņemšanas pieprasa no tām visu 
vajadzīgo informāciju. Regulatīvās 
iestādes reizi ceturksnī informē Komisiju 
par visām sūdzībām un pēc savas 
iniciatīvas veiktajiem pētījumiem par 
piekļuves un maksas jautājumiem saistībā 
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ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešama lielāka Eiropas Komisijas iesaistīšanās tiesiskos jautājumos saistībā ar 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 631
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir saņemta sūdzība vai tiek veikta 
izmeklēšana pēc pašas iniciatīvas saistībā 
ar jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī 
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās 
citās dalībvalstīs, cauri kurām iet 
attiecīgais starptautiskais vilcienu ceļš, un 
pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa no 
tām visu vajadzīgo informāciju.

3. Ja ir saņemta sūdzība saistībā ar 
jautājumiem par piekļuvi starptautiskam 
vilcienu ceļam vai maksu par to, kā arī 
sakarā ar konkurences novērošanu tirgū 
saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde 
apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās 
citās dalībvalstīs, cauri kurām iet 
attiecīgais starptautiskais vilcienu ceļš, un 
pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa no 
tām visu vajadzīgo informāciju.

Or. nl

Grozījums Nr. 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Regulatīvā iestāde paziņo Komisijai 
par visiem lēmumu projektiem attiecībā uz 
pieejas problēmām un tiesību piešķiršanu 
starptautiskai dzelzceļa līnijai un 
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starptautiskiem dzelzceļa pakalpojumiem. 
Komisija novērtē lēmuma projekta 
saderību ar Savienības tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā pieprasa izdarīt 
grozījumus.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešama lielāka Eiropas Komisijas iesaistīšanās tiesiskos jautājumos attiecībā uz 
starptautiskiem dzelzceļa pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 633
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes izstrādā kopīgus 
principus un praksi lēmumu pieņemšanai, 
kas ietilpst to pilnvarās saskaņā ar šo 
direktīvu. Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ar ko nosaka 
šādus kopīgus principus un praksi. 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

Šie nosacījumi neko nedod, taču tie no dalībvalstu atbildības izslēgtu lielu daļu no lietu 
pārvaldības, kas saistīta ar valsts dzelzceļa pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 634
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes izstrādā kopīgus 
principus un praksi lēmumu pieņemšanai, 
kas ietilpst to pilnvarās saskaņā ar šo 
direktīvu. Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ar ko nosaka 
šādus kopīgus principus un praksi. 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

Lēmumu pieņemšanas principu un prakses izstrādāšana jau minēta 1. punktā.

Grozījums Nr. 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Regulatīvās iestādes izstrādā kopīgus 
principus un praksi lēmumu pieņemšanai, 
kas ietilpst to pilnvarās saskaņā ar šo 
direktīvu. Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ar ko nosaka 
šādus kopīgus principus un praksi. Šos 
pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
šīs direktīvas īstenošanu ar vienādiem 
nosacījumiem, pieņem kā īstenošanas 
tiesību aktus saskaņā ar 63. panta 
3. punktu.

7. Regulatīvās iestādes, saskaņā ar 
1. punktu apmainoties ar informāciju, 
izstrādā kopīgus principus un praksi 
lēmumu pieņemšanai, kas ietilpst to 
pilnvarās saskaņā ar šo direktīvu. Komisija 
var pieņemt un papildināt šādus kopīgus 
principus un praksi saskaņā ar 60. pantā
minēto procedūru.

Or. pl
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Grozījums Nr. 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes arī pārskata 
lēmumus un praksi saistībā ar 40. panta 
1. punktā minētajām infrastruktūras 
pārvaldītāju apvienībām, kas īsteno šīs 
direktīvas noteikumus vai citādi veicina 
starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijai un regulatīvajām iestādēm jābūt pilnībā informētām, bet tām nav jāpiedalās 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 637
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvās iestādes arī pārskata 
lēmumus un praksi saistībā ar 40. panta 
1. punktā minētajām infrastruktūras 
pārvaldītāju apvienībām, kas īsteno šīs 
direktīvas noteikumus vai citādi veicina 
starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lieka un nevajadzīga prasība, jo RailNetEurope jau daudzus gadus pārskatāmi sniedz 
Eiropas Komisijai un regulatīvajām iestādēm informāciju par savu darbību.
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Grozījums Nr. 638
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija divus gadus pēc šīs direktīvas 
īstenošanas iesniedz ziņojumu par valstu 
regulatīvo iestāžu sadarbību. Pamatojoties 
uz šo ziņojumu, Komisija izstrādā 
priekšlikumu par starptautisko dzelzceļa 
pārvadājumu Eiropas regulatīvās iestādes 
izveidošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 639
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants (jauns)
Pamatojoties uz regulatīvo iestāžu 
pieredzi, Eiropas Parlaments aicina 
Eiropas Komisiju ne vēlāk kā 2012. gada 
beigās nākt klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu izveidot Eiropas regulatīvo 
iestādi, kas rīkojas gadījumā, ja 
dalībvalstu regulatīvās iestādes nesniedz 
atbildi un neizskata sūdzības.

Or. en

Pamatojums

Eiropas regulatīvās iestādes izveide būtu nākamais pasākums pēc regulatīvo iestāžu tīkla 
izveides. Ar Eiropas regulatīvās iestādes izveidi netiks likvidētas dalībvalstu regulatīvās 
iestādes, bet šī iestāde darbosies kā pārsūdzības iestāde gadījumā, ja dalībvalstu regulatīvās 
iestādes nesniedz atbildi vai neizskata sūdzības.
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Grozījums Nr. 640
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants
Gadu pēc šīs direktīvas transponēšanas 
Komisija iesniedz ziņojumu par sadarbību 
starp valstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar šo pantu.

Or. fr

Pamatojums

Nav pamata izveidot tīklu, kas rezultātā kļūtu par Eiropas regulatīvo iestādi.

Grozījums Nr. 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
57.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants. Eiropas regulatīvā iestāde
Balstoties uz valstu regulatīvo iestāžu tīkla 
pieredzi, Komisija vēlākais piecus gadus 
pēc šīs direktīvas ieviešanas iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu ar mērķi 
izveidot Eiropas regulatīvo iestādi, kuras 
funkcijās ietilpst regulēšana, arbitrāža 
pārnacionālu problēmu gadījumos, kā arī 
pārsūdzību izskatīšana attiecībā pret 
valstu regulatīvajām iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā nākotnē būtu vēlama Eiropas regulatīvās iestādes izveide, ar šo grozījumu Eiropas 
Komisijai tiek noteikta prasība šajā saistībā iesniegt priekšlikumu, balstoties uz valstu 
regulatīvo iestāžu tīkla iegūto pieredzi.
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Grozījums Nr. 642
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vienu gadu pēc direktīvas 
transponēšanas sniedz ziņojumu par 
valstu regulatīvo iestāžu sadarbību 
saskaņā ar šo pantu un uzdod Eiropas 
Dzelzceļa aģentūrai izveidot Eiropas 
regulatīvo iestādi ar tiesībām uzraudzīt 
kravas koridorus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu 
konkurētspējīgiem kravas 
pārvadājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
vienas pieturas aģentūru darbības 
uzraudzībai. Eiropas Dzelzceļa aģentūra 
organizē savu darbību tā, lai šī uzdevuma 
izpilde notiktu pilnīgi neatkarīgi no 
pārējām tai noteiktajām darbībām. 
Pamatojoties uz šīs regulatīvās iestādes 
gūto pieredzi kravas koridoru jomā, 
Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu izveidot 
vispārēju Eiropas regulatīvo iestādi.

Or. nl

Grozījums Nr. 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 7. panta 1. punkta 
otrajā daļā, 13. panta 5. punkta otrajā 
daļā, 15. panta 5. punkta otrajā daļā, 
20. panta trešajā daļā, 27. panta 
2. punktā, 30. panta 3. punkta otrajā daļā, 

1. Pilnvaras pieņemt 20. panta 3. punktā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku.
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31. panta 5. punkta otrajā daļā, 32. panta 
1. punkta trešajā daļā, 32. panta 
3. punktā, 35. panta 2. punktā, 43. panta 
1. punktā un 56. panta 8. punkta trešajā 
daļā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku.

Or. de

Pamatojums

Tā kā ir svītroti pārējie Komisijas minētie panti, jāņem vērā tikai 20. panta 3. punkts.

Grozījums Nr. 644
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas 
iniciatīvas Komisija katrā konkrētā 
gadījumā pārbauda, kā tiek piemēroti un 
izpildīti šīs direktīvas noteikumi, un divu
mēnešu laikā pēc šāda lūguma saņemšanas 
saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto 
procedūru pieņem lēmumu, vai var turpināt 
piemērot attiecīgo pasākumu. Komisija 
savu lēmumu paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei un dalībvalstīm.

Pēc valsts regulatīvās iestādes un citu 
valsts kompetento iestāžu lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija katrā konkrētā 
gadījumā pārbauda, kā tiek piemēroti un 
izpildīti šīs direktīvas noteikumi. Valsts 
regulatīvās iestādes nodrošina, ka to 
lēmumu projektu datu bāze ir pieejama 
Eiropas Komisijai. Divu mēnešu laikā pēc 
šāda lūguma saņemšanas Eiropas Komisija 
saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto 
procedūru pieņem lēmumu, vai var turpināt 
piemērot attiecīgo pasākumu. Komisija 
savu lēmumu paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei un dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek labāk sasaistīta valsts regulatīvās iestādes un Eiropas Komisijas kā 
uzraudzītājas nozīme.

Grozījums Nr. 645
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumus, ar kuriem paredzēts 
nodrošināt šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem Komisija 
kā īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
64. panta 3. punktā minēto procedūru.

3. Pasākumus atbilstoši 10. panta 
2. punktam, 11. panta 4. punktam, 
14. panta 2. punktam un 17. panta 
5. punktam, ar kuriem paredzēts 
nodrošināt šīs direktīvas īstenošanu ar 
vienādiem nosacījumiem, pieņem Komisija 
kā īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar 
64. panta 2. punktā minēto procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir skaidrāk precizēt pantus, attiecībā uz kuriem Komisijai ir tiesības 
pieņemt īstenošanas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 646
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu […] panta un […] pielikuma 
prasības vēlākais līdz […]. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu […] panta un […] pielikuma 
prasības vēlākais 12 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt 
dara Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Šī ir pārstrādāta redakcija trim direktīvām, ko dalībvalstis jau ir īstenojušas, tādējādi visas 
pārkāpuma procedūras ir sāktas; 12 mēneši ir pilnībā pietiekams termiņš.
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Grozījums Nr. 647
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
68. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] pantu un […] pielikumu piemēro no 
[…].

55. panta 1. punktu piemēro, kad pagājuši 
trīs gadi kopš šīs direktīvas 
transponēšanas datuma.

Or. es

Pamatojums

Patiesi neatkarīgas iestādes izveide konkrētos gadījumos paredz jaunu saskaņotu struktūru 
izveidi, jaunus reglamentējošus noteikumus, līdzekļu piešķiršanu un jaunu darbinieku 
nolīgšanu, un tas viss prasa laiku. Ir vēlams noteikt reālāku datumu un dot laiku šī mērķa 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pasažieru staciju ēku un dzelzceļa 
transportam vajadzīgo iekārtu daļas —
kopējās tranzīta virsmas, savienojumu 
sistēmas ar peroniem, informācija 
sabiedrībai, satiksmes regulēšanai 
paredzētās telpas;

Or. it

Grozījums Nr. 649
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piekļuves ceļi pasažieriem un kravām, 
ieskaitot pievedceļus;

– dzelzceļa piekļuves ceļi pasažieriem un 
kravām, ieskaitot saistītās ēkas un gājēju 
vai piebraucamos ceļus;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas precizējums un galīgais formulējums.

Grozījums Nr. 650
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ēkas, ko izmanto infrastruktūras 
struktūrvienība.

– ēkas, ko izmanto infrastruktūras 
struktūrvienība, lai nodrošinātu
uzticamību un atbilstību tās uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga atsauce uz ēkām, kuras tiek izmantotas un ir saistītas ar visām infrastruktūras 
departamenta funkcijām.

Grozījums Nr. 651
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- kravas stacijas un kravas pārvadājumu 
centri.

Or. de
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Pamatojums

Kravas stacijas un kravu pārvadājumu centri, par kuriem atbild infrastruktūras pārvaldītājs, 
jāiekļauj sliežu infrastruktūras sarakstā.

Grozījums Nr. 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tīkla apjomam atbilstoša preču 
terminālu sistēma.

Or. it

Grozījums Nr. 653
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- apkalpes iekārtas: darbnīcas, tehniskās 
apkalpes halles, depo un šķirošanas ceļi, 
piekļuves stacijas termināliem.

Or. de

Grozījums Nr. 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
I.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarības un pārredzamības kritēriji, 
kas jāizpilda infrastruktūras 
pārvaldītājam (minēts 3. punkta 
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2) apakšpunktā):
a) atbilstību neatkarības un 
pārskatāmības kritērijiem uzrauga 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde. 
Jebkuram pretendentam ir tiesības 
iesniegt apelāciju regulatīvajā iestādē, ja 
tas uzskata, ka prasības par neatkarību 
nav pienācīgi izpildītas;
b) obligātos un/vai līguma noteikumus 
par neatkarību nosaka attiecībās starp 
kontrolējošo struktūru vai 
kapitālsabiedrību un infrastruktūras 
pārvaldītāju, starp infrastruktūras 
pārvaldītāju un pārējo uzņēmumu grupu 
vai citām struktūrvienībām, ko kontrolē 
kapitālsabiedrība, tostarp it īpaši 
infrastruktūras pārvaldītāja akcionāru 
sanāksmi;
c) infrastruktūras pārvaldītāja valdē nav 
kapitālsabiedrības un/vai citu akciju 
sabiedrību valdes locekļu, un tie 
neizmanto nekādas balsstiesības 
infrastruktūras pārvaldītāja valdē;
d) infrastruktūras pārvaldītāja valdes 
locekļiem un vadošajiem darbiniekiem, 
kas pilda galvenos amata uzdevumus, trīs 
gadus pēc aiziešanas no infrastruktūras 
pārvaldītāja ir aizliegts pieņemt jebkādu 
vadošo amatu kapitālsabiedrībā vai tās 
kontrolētajos uzņēmumos;
e) lai nodrošinātu infrastruktūras 
pārvaldītāja pilnīgu neatkarību, neviena 
kontrolējošā struktūra vai 
kapitālsabiedrība, kuras loceklis ir 
infrastruktūras pārvaldītājs, neieceļ 
infrastruktūras pārvaldītāja valdi, 
administratīvo valdi, uzraudzības padomi 
vai infrastruktūras pārvaldītāja likumīgas 
pārstāvības struktūras. Tās ieceļ un atlaiž 
regulatīvās iestādes pārraudzībā saskaņā 
ar 55. pantu;
f) infrastruktūras pārvaldītājs neatkarīgi 
no jebkādas kontrolējošas struktūras vai 
kapitālsabiedrības un jebkāda dzelzceļa 
uzņēmuma nosaka un pieņem 
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komercdarbības plānu, kā minēts 
8. pantā;
g) infrastruktūras pārvaldītājam ir 
organizatoriskās spējas, kas vajadzīgas tā 
funkciju veikšanai neatkarīgi no jebkāda 
dzelzceļa uzņēmuma, un tas nevar deleģēt 
savas funkcijas struktūrām vai 
uzņēmumiem, kas tieši vai netieši kontrolē 
dzelzceļa uzņēmumu, ir ieinteresēti šajā 
uzņēmumā vai izmanto jebkādas tiesības 
attiecībā uz šo uzņēmumu;
h) infrastruktūras pārvaldītājam ir savs 
personāls, un tas atrodas atsevišķā ēkā vai 
tam ir aizsargāta pieeja. Piekļuve 
informācijas sistēmām ir aizsargāta. 
Iekšējos noteikumos un darbinieku 
līgumos skaidri nosaka saziņu ar 
kapitālsabiedrību vai citiem tās kontrolē 
esošajiem uzņēmumiem, ierobežojot to 
līdz oficiālai saziņai, kas saistīta ar 
svarīgāko amatpienākumu pildīšanu. 
Infrastruktūras pārvaldītāja rīcībā esoša 
komerciāli svarīga informācija, kas 
saistīta ar 3. panta 2. punktā noteiktajām 
infrastruktūras pārvaldītāja funkcijām, 
nav nododama nevienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam;
i) infrastruktūras pārvaldītāja personāla 
atlīdzības sistēmas pamatā ir tikai 
infrastruktūras pārvaldītāja darbība.

Or. en

Pamatojums

Šīs prasības izstrādātas, iedvesmojoties no Komisijas 2006. gada paziņojuma Nr. 189 
V pielikumā ietvertajām prasībām. Tās nosaka apstākļus, kuros kāda lielāka uzņēmuma 
vienība var pildīt būtiskākās funkcijas.

Grozījums Nr. 655
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
I.a pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarības un pārredzamības kritēriji, 
kas jāizpilda infrastruktūras 
pārvaldītājam (minēts 3. punkta 
2) apakšpunktā):
a) atbilstību neatkarības un 
pārskatāmības kritērijiem uzrauga 
55. pantā minētā regulatīvā iestāde. 
Jebkuram pretendentam ir tiesības 
iesniegt apelāciju regulatīvajā iestādē, ja 
tas uzskata, ka prasības par neatkarību 
nav pienācīgi izpildītas;
b) obligātos un/vai līguma noteikumus 
par neatkarību nosaka attiecībās starp 
kontrolējošo struktūru vai 
kapitālsabiedrību un infrastruktūras 
pārvaldītāju, starp infrastruktūras 
pārvaldītāju un pārējo uzņēmumu grupu 
vai citām struktūrvienībām, ko kontrolē 
kapitālsabiedrība, tostarp it īpaši 
infrastruktūras pārvaldītāja akcionāru 
sanāksmi;
c) infrastruktūras pārvaldītāja valdē nav 
kapitālsabiedrības un/vai citu akciju 
sabiedrību valdes locekļu, un tie 
neizmanto nekādas balsstiesības 
infrastruktūras pārvaldītāja valdē;
d) infrastruktūras pārvaldītāja valdes 
locekļiem un vadošajiem darbiniekiem, 
kas pilda galvenos amata uzdevumus, trīs 
gadus pēc aiziešanas no infrastruktūras 
pārvaldītāja ir aizliegts pieņemt jebkādu 
vadošo amatu kapitālsabiedrībā vai tās 
kontrolētajos uzņēmumos;
e) lai nodrošinātu infrastruktūras 
pārvaldītāja pilnīgu neatkarību, neviena 
kontrolējošā struktūra vai 
kapitālsabiedrība, kuras loceklis ir 
infrastruktūras pārvaldītājs, neieceļ 
infrastruktūras pārvaldītāja valdi, 
administratīvo valdi, uzraudzības padomi 
vai infrastruktūras pārvaldītāja likumīgas 
pārstāvības struktūras. Tās ieceļ un atlaiž 
regulatīvās iestādes pārraudzībā saskaņā 
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ar 55. pantu;
f) infrastruktūras pārvaldītājs neatkarīgi 
no jebkādas kontrolējošas struktūras vai 
kapitālsabiedrības un jebkāda dzelzceļa 
uzņēmuma nosaka un pieņem 
komercdarbības plānu, kā minēts 
8. pantā;
g) infrastruktūras pārvaldītājam ir 
organizatoriskās spējas, kas vajadzīgas tā 
funkciju veikšanai neatkarīgi no jebkāda 
dzelzceļa uzņēmuma, un tas nevar deleģēt 
savas funkcijas struktūrām vai 
uzņēmumiem, kas tieši vai netieši kontrolē 
dzelzceļa uzņēmumu, ir ieinteresēti šajā 
uzņēmumā vai izmanto jebkādas tiesības 
attiecībā uz šo uzņēmumu;
h) infrastruktūras pārvaldītājam ir savs 
personāls, un tas atrodas atsevišķā ēkā vai 
tam ir aizsargāta pieeja. Piekļuve 
informācijas sistēmām ir aizsargāta. 
Iekšējos noteikumos un darbinieku 
līgumos skaidri nosaka saziņu ar 
kapitālsabiedrību vai citiem tās kontrolē 
esošajiem uzņēmumiem, ierobežojot to 
līdz oficiālai saziņai, kas saistīta ar 
svarīgāko amatpienākumu pildīšanu. 
Infrastruktūras pārvaldītāja rīcībā esoša 
komerciāli svarīga informācija, kas 
saistīta ar 3. panta 2. punktā noteiktajām 
infrastruktūras pārvaldītāja funkcijām, 
nav nododama nevienam dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumam;
i) infrastruktūras pārvaldītāja personāla 
atlīdzības sistēmas pamatā ir tikai 
infrastruktūras pārvaldītāja darbība.

Or. en

Pamatojums

Šīs prasības izstrādātas, iedvesmojoties no Komisijas 2006. gada paziņojuma Nr. 189 
V pielikumā ietvertajām prasībām. Tās nosaka apstākļus, kuros kāda lielāka uzņēmuma 
vienība var pildīt būtiskākās funkcijas.
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Grozījums Nr. 656
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasažieru stacijas ēkas daļa un dzelzceļa 
satiksmei funkcionāli nepieciešamās 
iekārtas — kopējās tranzīta virsmas, 
ietves un nojumes, savienojumu sistēmas 
ar peroniem (apakšzemes ejas, pārejas, 
slīdošās kāpnes, lifti), informācijas stendi 
(ekrāni, digitālās norādes), satiksmes 
regulēšanai paredzētās telpas (centrālās 
vadības kabīne, kustības vadības biroji, 
telefoncentrāles utt.).

Or. it

Pamatojums

Pasažieru staciju daļas, kas funkcionāli nepieciešamas dzelzceļa satiksmei jāiekļauj to 
infrastruktūras elementu sarakstā, par kuriem ir atbildīgs infrastruktūras pārvaldītājs. 

Grozījums Nr. 657
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pantā minēto galveno funkciju 
saraksts:

svītrots

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

Or. en
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Pamatojums

Infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas aprakstītas 3. pantā minētajā definīcijā.

Grozījums Nr. 658
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lēmumu pieņemšana par infrastruktūras 
maksām, ieskaitot maksas noteikšanu un 
iekasēšanu.

– lēmumu pieņemšana par infrastruktūras 
maksām, ieskaitot maksas noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- lēmumu pieņemšana par 13. pantam 
atbilstīgu taisnīgu un nediskriminējošu 
piekļuvi apkalpes iekārtām.

Or. de

Grozījums Nr. 660
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Minimālais piekļuves pakalpojumu
komplekss ietver:

1. Tiesības uz piekļuves pakalpojumiem 
ietver šādus pakalpojumus un dzelzceļa 
apkalpes iekārtas, ar kurām saistītās 
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cenas un atbilstīgās maksas par to 
izmantošanu infrastruktūras pārvaldītājs 
un iesaistītie dzelzceļa operatori maksā 
attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumi, kas nodrošina šos 
pakalpojumus:

Or. en

Pamatojums

Lai dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšana klientiem būtu droša un uzticama un 
ekonomiski stabila, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jābūt vispārējām tiesībām piekļūt 
III pielikumā uzskaitītajiem pakalpojumiem neatkarīgi no dzelzceļa pakalpojuma sniedzēja 
katrā dalībvalstī. Maksa tiks noteikta un iekasēta atbilstīgi šo pakalpojumu izmantošanai.

Grozījums Nr. 661
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ritošā sastāva drošību un tehnisko 
pārbaudi;

Or. en

Pamatojums

Drošības apsvērumu izvērtēšanas nodrošināšana ir nozīmīgs faktors, lai ļautu sniegt vilcienu 
satiksmes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 662
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) elektropadeves iekārtu izmantošanu 
vilces strāvas ieguvei, kur tā ir pieejama;

e) elektropadeves iekārtu izmantošanu 
vilces strāvas ieguvei un vilces strāvas 
izmantošanu vajadzības gadījumā, 



PE467.167v01-00 122/155 AM\870643LV.doc

LV

attiecīgo maksu norādot atsevišķi;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 663
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

degvielas uzpildes iekārtas, kur tās ir 
pieejamas;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Degvielas uzpildes iekārtas nav jāiekļauj minimālo pakalpojumu kompleksā, jo tās jau tiek 
piedāvātas brīvajā tirgū atbilstoši konkurences nosacījumiem. Šie pakalpojumi jāsniedz, ja 
nepastāv alternatīvi piedāvājumi vai ja tos var uzskatīt par „pamata iespējām”.

Grozījums Nr. 664
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) degvielas uzpildes iekārtas, kur tās ir 
pieejamas;

f) degvielas uzpildes iekārtas un degvielas 
piegādi vajadzības gadījumā, attiecīgo 
maksu norādot atsevišķi;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.
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Grozījums Nr. 665
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
citu aprīkojumu, tostarp piemērotas telpas 
apvienotai biļešu pārdošanai un satiksmes 
informācijas sniegšanai. Saistības 
attiecībā uz biļešu pārdošanu neattiecas 
uz Apvienoto Karalisti, kurā jau pastāv 
valsts sistēma apvienotai biļešu 
pārdošanai un informācijas pakalpojumu 
sniegšanai;

Or. en

Pamatojums

Piekļuve apvienotai biļešu pārdošanai un satiksmes informācijas sniegšanai ir būtisks faktors 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, klientiem un citu transporta veidu lietotājiem.

Grozījums Nr. 666
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) kravas termināļi;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 667
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) šķirotavas;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 668
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) vilcienu sastāvu komplektēšanas 
iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 669
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) aklie atzari;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.
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Grozījums Nr. 670
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ff apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) apkopes un citas tehniskas iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 671
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fg) ostu iekārtas, kas saistītas ar dzelzceļa 
darbību;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 672
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fh) palīdzības iekārtas, tostarp vilkšanas 
iekārtas sliežu ceļu atbrīvošanai;
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Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 673
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fi) pasažieru vilcienu iesildīšanu;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 674
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fj) īpaši pielāgotus līgumus bīstamo kravu 
pārvadāšanas kontrolei un/vai palīdzībai 
nestandarta vilcienu sastāvu vadīšanā;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 675
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – fk apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fk) piekļuvi telekomunikāciju tīkliem;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķs saraksts III pielikumā.

Grozījums Nr. 676
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jādod piekļuve apkalpes iekārtām un 
pakalpojumu sniegšanai šādās iekārtās:

svītrots

pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
cits aprīkojums , tostarp biļešu pārdošanai 
un satiksmes informācijas sniegšanai;
b) kravas termināļi;
c) šķirotavas;
d) vilcienu sastāvu komplektēšanas 
iekārtas;
e) aklie atzari;
f) apkopes un citas tehniskas iekārtas;
g) ostu iekārtas, kas saistītas ar dzelzceļa 
darbību;
h) palīdzības iekārtas, tostarp vilkšanas 
iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu saraksts transponēts atsevišķā sarakstā.
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Grozījums Nr. 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jādod piekļuve apkalpes iekārtām un 
pakalpojumu sniegšanai šādās iekārtās:

2. Jādod piekļuve apkalpes iekārtām un 
esošajiem pakalpojumiem šādās iekārtās:

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izvairīties no situācijām, kurās apkalpes iekārtas, kas šobrīd visur nav 
pieejamas, obligāti būtu jānodrošina. Šāda situācija var radīt nepieciešamību pēc 
ieguldījumiem, kas varētu izrādīties nerentabli.

Grozījums Nr. 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
cits aprīkojums, tostarp biļešu pārdošanai 
un satiksmes informācijas sniegšanai;

a) pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
cits aprīkojums, tostarp telpas, kas 
piemērotas biļešu pārdošanai un satiksmes 
informācijas sniegšanas pakalpojumiem; 
uz informācijas sniegšanas un biļešu 
pārdošanas pakalpojumiem cita starpā 
jāattiecina minimāla standartizācija 
un/vai koordinēšana pakalpojumu dažādo 
veidu starpā, lai braucējiem būtu vieglāk 
tos izmantot;

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt tekstu un uzsvērt nepieciešamību pēc dažādo informācijas 
sniegšanas un biļešu pārdošanas pakalpojumu veidu minimālas standartizācijas un/vai 
koordinēšanas.
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Grozījums Nr. 679
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
cits aprīkojums, tostarp biļešu pārdošanai 
un satiksmes informācijas sniegšanai;

a) pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un 
cits aprīkojums;

Or. de

Pamatojums

Šāda sistēma nenodrošina taisnīgu un brīvu piekļuvi. Nav skaidrs, kādi pakalpojumi jāsniedz. 
Nav nodrošināts, ka pasažieris automātiski saņem viņam izdevīgāko piedāvājumu un ka tiek 
ievēroti sociāli tarifi (skolēnu, senioru biļetes, maršrutu abonementi). „Pasažieru 
starptautisko pārvadājumu direktīvā” vajadzīgs detalizēts regulējums (izziņots 2011. gada 
paziņojuma 3.2. daļā).

Grozījums Nr. 680
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kravas termināļi; svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apkopes un citas tehniskas iekārtas; svītrots

Or. it

Pamatojums

Vagonu apkope ir ar dzelzceļa satiksmes drošību cieši saistīta darbība, tāpēc dzelzceļa 
uzņēmumiem jāuzņemas par to tieša atbildība, nodrošinot to ar saviem resursiem vai slēdzot 
līgumus ar vagonu materiālu piegādātājiem.

Grozījums Nr. 682
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apkopes un citas tehniskas iekārtas; svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 683
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apkopes un citas tehniskas iekārtas; f) apkopes iekārtas, izņemot lielus 
tehniskās apkopes darbus, kas īpaši 
paredzēti specifiskiem ātrgaitas ritošā 
sastāva tipiem pasažieru pārvadāšanai, un 
citas tehniskas iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir izslēgt lielus tehniskās apkopes darbus, kas īpaši paredzēti
specifiskiem ātrgaitas ritošā sastāva tipiem pasažieru pārvadāšanai (piemēram, Siemens-
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Alstom materiāls) un kas ir atšķirīgi un prasa īpašu sagatavotību un īpašu aprīkojumu.

Grozījums Nr. 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2 punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apkopes un citas tehniskas iekārtas; f) neliela tehniskā apkope, tostarp 
korektīvā apkope, kas ļauj turpināt 
komercpakalpojuma sniegšanu;

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ierobežot to obligāto tehniskās apkopes pakalpojumu kopumu, kam 
nediskriminējošā veidā jābūt pieejamiem visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, ietverot 
tikai nelielu tehnisko apkopi, kas ļauj turpināt komercpakalpojuma sniegšanu.

Grozījums Nr. 685
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ostu iekārtas, kas saistītas ar dzelzceļa 
darbību;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 686
Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ostu iekārtas, kas saistītas ar dzelzceļa 
darbību;

g) sliežu ceļi līdz ostām;

Or. de

Pamatojums

Šeit izvēlētais formulējums neatbilst 10. pantam. Tāpēc var rasties nošķiršanas problēmas, jo 
“ostu iekārtas“ ir pārāk nekonkrēts jēdziens. Ostu iekārtas ir visas iekārtas, kas atrodas ostā 
(ceļamkrāni, krastmala u. c.). Ostas darbības optimizēšanas dēļ ostai pašai būtu jānosaka 
ostas iekārtu izvietojums.

Grozījums Nr. 687
Peter van Dalen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) palīdzības iekārtas, tostarp vilkšanas 
iekārtas.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 688
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) vajadzības gadījumā degvielas 
uzpildes iekārtas.

Or. fr

Pamatojums

Degvielas uzpildes iekārtas nav jāiekļauj minimālo pakalpojumu kompleksā, jo tās jau tiek 
piedāvātas brīvajā tirgū atbilstoši konkurences nosacījumiem. Šie pakalpojumi jāsniedz, ja 
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nepastāv alternatīvi piedāvājumi vai ja tos var uzskatīt par „pamata iespējām”.

Grozījums Nr. 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) degvielas uzpildes iekārtas.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir degvielas uzpildes iekārtas iekļaut to iekārtu sarakstā, kas 
nediskriminējošā veidā ir pieejamas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 690
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildu pakalpojumi var ietvert: svītrots
a) vilces strāvu, maksu par to rēķinos 
norādot atsevišķi no maksas par 
elektroapgādes iekārtu izmantošanu;
b) pasažieru vilcienu iesildīšanu;
c) degvielas piegādi, maksu par to rēķinos 
norādot atsevišķi no maksas par degvielas 
uzpildes iekārtu izmantošanu;
d) īpaši pielāgotus līgumus:
– bīstamo kravu pārvadāšanas kontrolei,
– palīdzībai nestandarta vilcienu sastāvu 
vadīšanā.

Or. en
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Pamatojums

Pakalpojumu saraksts transponēts atsevišķā sarakstā.

Grozījums Nr. 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vilces strāvu, maksu par to rēķinos 
norādot atsevišķi no maksas par 
elektroapgādes iekārtu izmantošanu;

a) vilces strāvu, ja dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmums saviem vilcieniem vilces strāvu 
ir izvēlējies pirkt no infrastruktūras 
pārvaldītāja, nevis tieši no viena vai 
vairākiem elektroenerģijas piegādātājiem 
tirgū. Šādā gadījumā infrastruktūras 
pārvaldītāja rēķinos atsevišķi jānorāda
vilces strāvas piegāde un vienmēr 
atsevišķi jānorāda maksa par 
elektroapgādes iekārtu izmantošanu, 
elektroenerģijas zaudējumi 
infrastruktūras pārvaldītāja iekārtās un 
maksa par pievienošanu transporta tīklam 
vai energoapgādes tīklam;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka elektroenerģijas tirgū ir atļauta konkurence, šī grozījuma mērķis ir sniegt 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem iespēju brīvi izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju. 
Tajā ir arī norāde uz rēķinu pārredzamības nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 692
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Citi papildpakalpojumi var ietvert: svītrots
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a) piekļuvi telekomunikāciju tīkliem;
b) papildu informācijas nodrošināšanu;
c) ritošā sastāva tehnisko pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu saraksts transponēts atsevišķā sarakstā.

Grozījums Nr. 693
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iedaļa, kurā raksturo dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem pieejamo 
infrastruktūru un norāda piekļuves 
nosacījumus. Informācija šajā iedaļā 
saskan ar dzelzceļa infrastruktūras 
reģistriem, kas publicējami atbilstīgi 
Direktīvas 2008/57/EK 35. pantam.

1. Iedaļa, kurā raksturo dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem pieejamo 
infrastruktūru un norāda piekļuves 
nosacījumus, tostarp tehniskos un 
drošības noteikumus, kas reglamentē 
piekļuvi dzelzceļa transportlīdzekļiem kā 
noteikts Direktīvā 2008/57/EK un 
Direktīvā 2004/49/EK. Informācija šajā 
iedaļā saskan ar dzelzceļa infrastruktūras 
reģistriem, kas publicējami atbilstīgi 
Direktīvas 2008/57/EK 35. pantam.

Or. en

Pamatojums

Drošības noteikumi ir galvenais un būtiskākais jautājums, kas jāparedz tīkla pārskatā, vismaz 
sniedzot skaidru norādi, kur šāda informācija atrodama.

Grozījums Nr. 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu un citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 
piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
31. līdz 36. pantu attiecībā uz izmaksām un 
maksām. Tajā ietver informāciju par tām 
izmaiņām maksā, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas 
nākamajos piecos gados.

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu un citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 
piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
31. līdz 36. pantu attiecībā uz izmaksām un 
maksām. Tajā ietver informāciju par tām 
izmaiņām maksā, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas 
nākamajos piecos gados. Tajā jāprecizē to 
finanšu kompensāciju mehānismi, kas 
paredzētas kavēšanās, kvalitātes 
pasliktināšanās un piešķirto vilcienu ceļu 
atņemšanas gadījumos.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ieviest vēl lielāku pārredzamību attiecībā uz finanšu kompensācijām, 
kas paredzētas kavēšanās, kvalitātes pasliktināšanās un piešķirto vilcienu ceļu atņemšanas 
gadījumos.

Grozījums Nr. 695
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu un citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu. 
Infrastruktūras maksu norāda par tirgus 
segmenta kilometru. Ietver arī citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
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piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
31. līdz 36. pantu attiecībā uz izmaksām un 
maksām. Tajā ietver informāciju par tām 
izmaiņām maksā, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas 
nākamajos piecos gados.

attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 
piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
no 31. panta 4. un 5. punkta līdz
36. pantam norādītos noteikumus attiecībā 
uz izmaksām un maksām. Tajā ietver 
informāciju par tām izmaiņām maksā, par 
kurām jau ir pieņemts lēmums vai kas ir 
paredzamas nākamajos piecos gados.

Or. en

Pamatojums

Informācijas norādīšana par infrastruktūras maksu attiecībā uz tirgus segmenta kilometru 
palīdzēs pretendentiem aprēķināt izmaksas pakalpojumu sniegšanas sākšanai.

Grozījums Nr. 696
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu un citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 
piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
31. līdz 36. pantu attiecībā uz izmaksām un 
maksām. Tajā ietver informāciju par tām 
izmaiņām maksā, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas 
nākamajos piecos gados.

2. Iedaļa par tarifikācijas principiem un 
tarifiem. Šeit ietver attiecīgas sīkas ziņas 
par maksas iekasēšanas shēmu, kā arī 
pietiekamu informāciju par maksu. 
Infrastruktūras maksu norāda par tirgus 
segmenta kilometru. Ietver arī citu 
atbilstīgu informāciju par piekļuvi, kas 
attiecas uz III pielikumā uzskaitītajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz tikai viens 
piegādātājs. Šajā iedaļā sīki izklāsta 
metodoloģiju, noteikumus un, vajadzības 
gadījumā, mērogus, ko izmanto, piemērojot 
31. līdz 36. pantu attiecībā uz izmaksām un 
maksām. Tajā ietver informāciju par tām 
izmaiņām maksā, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas 
nākamajos piecos gados.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas norādīšana par infrastruktūras maksu attiecībā uz tirgus segmenta kilometru 
palīdzēs pretendentiem aprēķināt izmaksas pakalpojumu sniegšanas sākšanai.

Grozījums Nr. 697
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 7. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konkurences nosacījumi ar trešām 
valstīm to pieprasa, attiecīgās dalībvalstis 
var pieņemt atšķirīgus noteikumus un 
maksu par tīkliem, kuru sliežu platums 
atšķiras no galvenā Savienības dzelzceļa 
tīkla sliežu platuma. Šādus noteikumus 
var publicēt īsākā termiņā nekā noteikts 
šajā direktīvā un kas ir atbilstīgs 
termiņam attiecīgajās trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums vajadzīgs, lai saglabātu ES tīklu un uzņēmumu konkurētspēju ar trešo valstu 
tīkliem, kuriem ir nestandarta sliežu platums (1520 mm). Infrastruktūras pārvaldītāji šajās
trešās valstīs nepublicē maksas iepriekš (un to maksas var ļoti brīvi mainīt atkarībā no tirgus 
apstākļiem).

Grozījums Nr. 698
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) drošības līmenis un e) drošības līmenis, tostarp vilciena 
vadītājam un pārējam vilciena 
personālam, kuri nodrošina pārrobežu 
transporta pārvadājumus, jābūt labām
angļu valodas zināšanām, un
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Or. da

Grozījums Nr. 699
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā 
un ārkārtas situācijās, ietverot minimālo 
pakalpojuma apjomu streiku gadījumā, ja 
tādi ir, līgumiskās vienošanās izbeigšanu 
pirms termiņa un lietotāju informēšanu;

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā,
ārkārtas situācijās, un par lietotāju 
informēšanu;

Or. da

Grozījums Nr. 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā 
un ārkārtas situācijās, ietverot minimālo 
pakalpojuma apjomu streiku gadījumā, ja 
tādi ir, līgumiskās vienošanās izbeigšanu 
pirms termiņa un lietotāju informēšanu;

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā 
un ārkārtas situācijās. Tie ietver arī 
lietotāju savlaicīgu informēšanu.

Sociālo konfliktu, piemēram, streiku 
gadījumā lietotājus informē vismaz 
24 stundas iepriekš, norādot arī 
iespējamās alternatīvas viņu mobilitātes 
vajadzībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 701
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā 
un ārkārtas situācijās, ietverot minimālo 
pakalpojuma apjomu streiku gadījumā, ja 
tādi ir, līgumiskās vienošanās izbeigšanu 
pirms termiņa un lietotāju informēšanu;

9. noteikumus par to, kā rīkoties 
ievērojamu darbības traucējumu gadījumā 
un ārkārtas situācijās, un līgumiskās 
vienošanās izbeigšanu pirms termiņa 
lietotāju informēšanu;

Or. en

Pamatojums

Tiesības streikot ir vienas no pamattiesībām, attiecībā uz kurām noteikumus un sociālo 
partneru nolīgumus izstrādā autonomi un katrā dalībvalstī atšķirīgi, tādēļ konkrēto noteikumu 
nevar iekļaut vispārējā ES tiesību akta formulējumā.

Grozījums Nr. 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas, tostarp algas un pensijas;

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas, izņemot darbaspēka izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Darbaspēka izmaksas ietver darbinieka „vienības” izmaksas un tās ir arī pielāgojamas 
atšķirīgiem aprēķināšanas noteikumiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 703
Georges Bach
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Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas, tostarp algas un pensijas;

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 704
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas, tostarp algas un pensijas;

a) visu tīklu aptverošas pieskaitāmās 
izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Tiešajās izmaksās, kas minētas 31. panta 3. punktā, neietver tikai vispārējās pieskaitāmās 
izmaksas, bet ņem vērā infrastruktūras pārvaldītāja darbībā iesaistīto darbinieku algas un 
pensijas, tādējādi ietverot tās tiešo izmaksu aprēķinā.

Grozījums Nr. 705
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sociālos dienestus, skolas, bērnudārzus, 
ēdnīcas;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 706
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sociālos dienestus, skolas, bērnudārzus, 
ēdnīcas;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiešo izmaksu aprēķinā jāietver sociālās izmaksas, kas saistītas ar infrastruktūras 
pārvaldītāja darbībā iesaistītajiem darbiniekiem, jo tās veido daļu no tiešajām vai netiešajām 
algām atbilstīgi katras dalībvalsts atšķirīgajai darba likumdošanai vai līgumiskām 
vienošanām.

Grozījums Nr. 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Infrastruktūras pārvaldītājs 
regulatīvajai iestādei atzinuma sniegšanai 
iesniedz tiešo izmaksu aprēķinu, iekļaujot 
izmaksu parametrus un faktorus.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz, ka regulatīvā iestāde kontrolē tiešo izmaksu aprēķināšanu.

Grozījums Nr. 708
Roberts Zīle

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu, ja katrs no 
pakalpojumiem, kuri norādīti vienā no
sekojošajiem apakšpunktiem, pieder pie 
dažādiem tirgus segmentiem:

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piemēro 
uzcenojumus, tas izstrādā tādu tirgus 
segmentu sarakstu, attiecībā uz kuriem 
regulatīvā iestāde sniedz iepriekšēju 
apstiprinājumu.

Uzcenojumi nepasliktina satiksmes 
apjomu attīstību atsevišķos segmentos 
salīdzinājumā ar satiksmes apjomiem
konkurējošā tirgū.
Pāri, kas jāapsver infrastruktūras 
pārvaldītājiem izstrādājot tirgus segmentu 
sarakstu nolūkā maksas iekasēšanas 
sistēmā ieviest uzcenojumus saskaņā ar 
31. panta 3. punktu, ir vismaz šādi:

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā noteikts uz tirgu pamatots kritērijs, norādot, ka uzcenojumi nepasliktina 
satiksmes apjomu attīstību salīdzinājumā ar citiem konkurējošu transporta veidu tirgiem. Šis 
skaidrojums ļaus norādīt uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmu spēju segt uzcenojumus un 
nodrošinās atbalstu dzelzceļa nozares konkurētspējai.

Grozījums Nr. 709
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu, ja katrs no 
pakalpojumiem, kuri norādīti vienā no
sekojošajiem apakšpunktiem, pieder pie 
dažādiem tirgus segmentiem:

3. Infrastruktūras pārvaldītājs nosaka 
viendabīgus tirgus segmentus un 
atbilstīgus uzcenojumus 32. panta 
1. punkta nozīmē, pamatojoties uz tirgus 
izpēti un apspriežoties ar pretendentiem.

Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
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iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu. Ja
infrastruktūras pārvaldītājs piemēro 
uzcenojumus, tas izstrādā tādu tirgus 
segmentu sarakstu, attiecībā uz kuriem 
regulatīvā iestāde sniedz iepriekšēju 
apstiprinājumu.
Uzcenojumi nepasliktina satiksmes 
apjomu attīstību atsevišķos segmentos 
salīdzinājumā ar satiksmes apjomiem 
konkurējošā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu, ja katrs no 
pakalpojumiem, kuri norādīti vienā no
sekojošajiem apakšpunktiem, pieder pie 
dažādiem tirgus segmentiem:

3. Infrastruktūras pārvaldītājs var noteikt 
viendabīgus tirgus segmentus un 
atbilstīgus uzcenojumus saskaņā ar 
32. panta 1. punktu, vajadzības gadījumā 
pamatojoties uz tirgus izpēti un 
apspriežoties ar pretendentiem, lai 
uzlabotu satiksmes apjomu katrā 
atsevišķā segmentā. Dzelzceļa tirgus 
segmenti, kas jāņem vērā, izmantojot 
šādus norādošos kritērijus, ir šādi:

Or. en

Pamatojums

Procedūra, kuru infrastruktūras pārvaldītājam jāievēro saskaņā ar dalībvalsts 
apstiprinājumu uzcenojuma piemērošanai atsevišķiem dzelzceļa tirgus segmentiem.

Grozījums Nr. 711
Peter van Dalen
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Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs 
regulatīvajai iestādei pierāda vilcienu 
satiksmes pakalpojuma iespējas segt 
uzcenojumus saskaņā ar 32. panta 
1. punktu, ja katrs no pakalpojumiem, kuri 
norādīti vienā no sekojošajiem 
apakšpunktiem, pieder pie dažādiem tirgus 
segmentiem:

3. Regulatīvā iestāde nodrošina vilcienu 
satiksmes pakalpojuma iespējas segt 
uzcenojumus saskaņā ar 32. panta 
1. punktu, ja katrs no pakalpojumiem, kuri 
norādīti vienā no sekojošajiem 
apakšpunktiem, pieder pie dažādiem tirgus 
segmentiem:

Or. nl

Grozījums Nr. 712
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu, ja katrs no 
pakalpojumiem, kuri norādīti vienā no
sekojošajiem apakšpunktiem, pieder pie 
dažādiem tirgus segmentiem:

3. Infrastruktūras pārvaldītājs nosaka 
viendabīgus tirgus segmentus un 
atbilstīgus uzcenojumus 32. panta 
1. punkta nozīmē, pamatojoties uz tirgus 
izpēti un apspriežoties ar pretendentiem.

Infrastruktūras pārvaldītājs regulatīvajai 
iestādei pierāda vilcienu satiksmes 
pakalpojuma iespējas segt uzcenojumus 
saskaņā ar 32. panta 1. punktu. Ja
infrastruktūras pārvaldītājs piemēro 
uzcenojumus, tas izstrādā tādu tirgus 
segmentu sarakstu, attiecībā uz kuriem 
regulatīvā iestāde sniedz iepriekšēju 
apstiprinājumu.

a) pasažieru pārvadājumi pretēji kravu 
pārvadājumiem;
b) vilcieni, kas pārvadā bīstamas kravas, 
pretēji citiem kravas vilcieniem;
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c) iekšzemes pārvadājumi pretēji 
starptautiskajiem pārvadājumiem;
d) kombinētie pārvadājumi pretēji tiešai 
vilcienu satiksmei;
e) pilsētas vai reģionālie pārvadājumi 
pretēji starppilsētu pārvadājumiem;
f) vilcieni, kuros visi vagoni tiek pārvadāti 
no viena punkta uz vienu galamērķi, 
pretēji vilcieniem, kuros katrs vagons ir 
viena kravas vienība un vagoni maršrutā 
tiek piekabināti un atkabināti;
g) regulāri vilcienu satiksmes 
pakalpojumi pretēji neregulāriem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu maksas ir tādas, ka tās attiecīgajā 
segmentā būtiski neietekmē dzelzceļa 
transportu salīdzinājumā ar citiem 
transporta veidiem.

Or. fr

Pamatojums

Piemērotās papildu maksas nedrīkst kaitēt dzelzceļa transporta konkurētspējai salīdzinājumā 
ar citiem transporta veidiem.

Grozījums Nr. 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pakalpojumi, uz kuriem attiecas 
sabiedrisko pakalpojumu līgumi, pretēji 
pakalpojumiem, kuriem var brīvi piekļūt;

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ieviest jaunu tirgus segmenta veidu: pakalpojumi, uz kuriem attiecas 
sabiedrisko pakalpojumu līgumi, pretēji pakalpojumiem, kuriem var brīvi piekļūt.

Grozījums Nr. 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) ātrvilcieni pretēji parastajiem 
vilcieniem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest jaunu tirgus segmenta veidu: ātrvilcieni / parastie vilcieni.

Grozījums Nr. 716
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) infrastruktūras pārvaldītājs vismaz 
piecas dienas pirms vilciena brauciena 
paziņo dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem grafiku, pamatojoties uz ko 
tiks aprēķināti kavējumi;

b) infrastruktūras pārvaldītājs vismaz 
piecas dienas pirms vilciena brauciena 
paziņo dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem grafiku, pamatojoties uz ko 
tiks aprēķināti kavējumi. Dalībvalstis var 
pieņemt atšķirīgu grafiku dzelzceļa 
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tīkliem, kas tehnoloģiju ziņā atšķiras no 
galvenā ES dzelzceļa tīkla, un ļaut 
saskaņošanu ar trešo valstu dzelzceļa 
tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kravu pārvadājumiem: Kravu pārvadājumiem:
Gads Atlaide Gads Atlaide

2015 5 % 2015 10 %
2016 5 % 2016 10 %
2017 5 % 2017 10 %
2018 5 % 2018 7,5 %
2019 5 % 2019 7 %
2020 5 % 2020 6,5 %
2021 4 % 2021 5 %
2022 3 % 2022 3,5 %
2023 2 % 2023 2,5 %
2024 1 % 2024 2 %

Or. fr

Pamatojums

Maksas pagaidu samazinājumam ar ETCS aprīkotiem vilcieniem patiesi būtu jāmudina 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus ieviest šo tehnoloģiju. Tādēļ ir jāpalielina šī atlaide.

Grozījums Nr. 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Infrastruktūras maksas pagaidu 
samazinājumu ar ETCS aprīkotiem 
vilcieniem, kā minēts 32. panta 3. punktā, 
nosaka šādi:

svītrots

Kravu pārvadājumiem:

Gads Atlaide

2015 5 %

2016 5 %

2017 5 %

2018 5 %

2019 5 %

2020 5 %

2021 4 %

2022 3 %

2023 2 %

2024 1 %

Pasažieru pārvadājumiem:
Gads Atlaide

2020 5 %

2021 5 %
2022 5 %
2023 5 %

2024 5 %

Or. pl

Pamatojums

Atlaidēm ir jāveicina pilnīga savstarpēja izmantojamība (starp ritošo sastāvu un 
infrastruktūru). Augstu atlaižu piešķiršana vilcieniem, kas ir aprīkoti ar ETCS, var pozitīvi 
ietekmēt to, ka šāda vilciena pārvaldnieks var kompensēt zaudējumus uz citu pārvadātāju 
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rēķina, kuru ritošais sastāvs nav aprīkots ar ETCS — kas būs pretrunā ar plānotā noteikuma 
mērķi. Atlaides jānosaka pamatojoties uz vairākiem faktoriem (tīkla apjoms un tehniskie 
parametri, tostarp ERTMS līniju garums, vai renovāciju plāni).

Grozījums Nr. 719
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kravu pārvadājumiem: Kravu pārvadājumiem:
Gads Atlaide Gads Atlaide

2015 5 % 2015 5 %
2016 5 % 2016 5 %
2017 5 % 2017 5 %
2018 5 % 2018 5 %
2019 5 % 2019 5 %
2020 5 % 2020 5 %
2021 4 % 2021 4 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 2 %
2024 1 % 2024 1 %

Or. ro

Pamatojums

Mērķis ir aprīkot vilcienus ar Eiropas vilcienu kontroles sistēmu (ETCS) un dot dzelzceļa 
pārvadājumu operatoriem pietiekami daudz laika plānot un īstenot nepieciešamos 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 720
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 2. tabula
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasažieru pārvadājumiem: Pasažieru pārvadājumiem:
Gads Atlaide Gads Atlaide

2020 5 % 2020 5 %
2021 5 % 2021 5 %
2022 5 % 2022 5 %
2023 5 % 2023 5 %
2024 5 % 2024 5 %

Or. ro

Pamatojums

Mērķis ir aprīkot vilcienus ar Eiropas vilcienu kontroles sistēmu (ETCS) un dot dzelzceļa 
pārvadājumu operatoriem pietiekami daudz laika plānot un īstenot nepieciešamos 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 721
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neņemot vērā iepriekš minēto, 
dzelzceļa tīklos, kas savieno dalībvalstis 
un trešās valstis un kuru sliežu platums 
atšķiras no galvenā Savienības dzelzceļa 
tīkla sliežu platuma, grafika plānošanas 
un jaudas iedalīšanas procesu var veikt 
saskaņā ar īpašām procedūrām un 
noteikumiem, kas piemērojami šim 
konkrētajam tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
X pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

X PIELIKUMS svītrots

Regulatīvie pārskati, kas iesniedzami 
regulatīvajai iestādei

(minēti 56. panta 8. punktā)
Regulatīvajos pārskatos, kas iesniedzami 
regulatīvajai iestādei saskaņā ar 56. panta 
8. punktu, ietver vismaz šādus elementus:
1. Kontu nošķiršana

Regulatīvajos pārskatos, ko iesniedz 
infrastruktūras pārvaldītāji un visi 
uzņēmumi vai citas organizācijas, kas veic 
vai integrē dažādu kategoriju dzelzceļa 
pārvadājumus vai saņem publisku 
finansējumu,
a) ietver atsevišķus peļņas un zaudējumu 
pārskatus un bilances par kravas 
pārvadājumiem, pasažieru 
pārvadājumiem un infrastruktūras 
pārvaldību;
b) pārskatāmi un detalizēti sniedz 
informāciju par atsevišķiem publiskā 
finansējuma un citu kompensācijas veidu 
avotiem un izmantojuma veidiem, ietverot
arī sīku pārskatu par uzņēmējdarbības 
naudas līdzekļu plūsmām, lai noteiktu, 
kādā veidā ir izlietots šis publiskais 
finansējums un citi kompensācijas veidi; 
c) ietver izmaksu un peļņas kategorijas, 
kas dod iespēju noteikt, vai ir notikusi šo 
dažādo darbību šķērssubsidēšana, 
atbilstīgi regulatīvās iestādes prasībām;
d) nodrošina pietiekamu detalizētības 
līmeni, ko regulatīvā iestāde uzskata par 
vajadzīgu un proporcionālu;
e) pārskatiem pievieno dokumentu, kurā 
izklāstītas metodes, kas izmantotas 
izmaksu sadalīšanai starp dažādām 
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darbībām.
Ja regulēts uzņēmums ietilpst uzņēmumu 
grupā, regulatīvos pārskatus sagatavo par 
visu grupu kopumā un par katru 
meitasuzņēmumu. Turklāt, lai 
pārliecinātos par to, ka publiskais 
finansējums ticis izmantots pareizi, 
regulatīvajos pārskatos ietver pilnīgu 
informāciju par maksājumiem, kas veikti 
starp uzņēmumiem.
2. Maksas par piekļuvi sliežu ceļiem 
novērošana
Regulatīvajos pārskatos, ko 
infrastruktūras pārvaldītāji iesniedz 
regulatīvajai iestādei:
a) lai varētu novērot infrastruktūras 
maksu, nosaka dažādas izmaksu 
kategorijas, it sevišķi sniedzot pietiekamu 
informāciju par dažādu pakalpojumu vai 
pakalpojumu grupu 
robežizmaksām/tiešajām izmaksām;
b) sniedz pietiekamu informāciju, lai dotu 
iespēju novērot atsevišķas maksas, kas 
samaksātas par pakalpojumiem (vai 
pakalpojumu grupām); ja regulatīvā 
iestāde to prasa, šajā informācijā ietver 
datus par atsevišķu pakalpojumu apjomu, 
atsevišķu pakalpojumu cenu un kopējiem 
ieņēmumiem no iekšējiem un ārējiem 
klientiem par atsevišķiem pakalpojumiem;
c) lai apzinātu cenu veidošanu, kas, 
iespējams, apdraud konkurenci 
(šķērssubsidēšana, dempings un 
pārmērīgas cenas), norāda izmaksas un 
ieņēmumus par atsevišķiem 
pakalpojumiem (vai pakalpojumu 
grupām), izmantojot attiecīgas izmaksu 
metodes, atbilstīgi regulatīvās iestādes 
prasībām.
3. Finansiālo rezultātu rādītāji
Regulatīvajos pārskatos, ko 
infrastruktūras pārvaldītāji iesniedz 
regulatīvajai iestādei, ietver:
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a) pārskatu par finansiālajiem 
rezultātiem;
b) izdevumu kopsavilkuma pārskatu;
c) tehniskās apkopes izdevumu pārskatu;
d) ekspluatācijas izdevumu pārskatu;
e) ieņēmumu pārskatu;
f) papildu piezīmes, kas vajadzības 
gadījumā paplašina un izskaidro 
pārskatus.
4. Citi jautājumi
Infrastruktūras pārvaldītāju gadījumā 
regulatīvo pārskatu revīziju veic 
neatkarīgs revidents. Revidenta ziņojumu 
pievieno regulatīvajiem pārskatiem.
Regulatīvajos pārskatos ietver peļņas un 
zaudējumu pārskatus un bilances, tos 
saskaņo ar likumā noteiktajiem 
uzņēmuma pārskatiem un sniedz 
paskaidrojumus par visiem saskaņotajiem 
posteņiem.

Or. en

Pamatojums

Lai atbilstu 56. panta 8. punkta svītrošanai no regulatīvās iestādes darbības jomas.

Grozījums Nr. 723
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
X pielikums – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ietver atsevišķus peļņas un zaudējumu 
pārskatus un bilances par kravas 
pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem 
un infrastruktūras pārvaldību;

a) ietver atsevišķus peļņas un zaudējumu 
pārskatus un bilances par kravas 
pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem 
un infrastruktūras pārvaldību; tiem jābūt 
saistītiem ar rādītājiem un īstenotajiem 
mērķiem;

Or. es
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Pamatojums

Saistība ar mērķiem un rādītājiem ļaus labāk izvērtēt zaudējumus un ieguvumus.

Grozījums Nr. 724
Debora Serracchiani

Direktīvas priekšlikums
X pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ietver izmaksu un peļņas kategorijas, kas 
dod iespēju noteikt, vai ir notikusi šo 
dažādo darbību šķērssubsidēšana, atbilstīgi 
regulatīvās iestādes prasībām;

c) ietver izmaksu un peļņas kategorijas, kas 
dod iespēju noteikt, vai ir notikusi šo 
dažādo darbību šķērssubsidēšana, atbilstīgi 
6. panta prasībām, un ko regulatīvā 
iestāde uzskata par vajadzīgu un 
proporcionālu;

Or. en


