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9.11.2011 A7-0367/134 

Grozījums Nr.  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) No šīs direktīvas 6., 7., 8. un 13. panta 
un IV nodaĜas piemērošanas dalībvalstis 
var izslēgt:  

 – dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumus, 
kuri sniedz tikai dzelzceĜa kravu 
pārvadājumu pakalpojumus, izmantojot 
dzelzceĜa infrastruktūru, ko šie uzĦēmumi 
pārvaldīja pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, un kuras sliežu platums atšėiras no 
galvenā sliežu ceĜa platuma dalībvalsts 
tīklā un kura ir saistīta ar dzelzceĜa 
infrastruktūru valstī ārpus Eiropas 
Savienības, ja vien pārvaldītā 
infrastruktūra nav minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
7. jūlija Lēmumā Nr. 661/2010/ES par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Grozījums Nr.  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz un citi 

 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) No šīs direktīvas 6., 7., 8. un 13. panta 
un IV nodaĜas piemērošanas dalībvalstis 
var izslēgt: 

 – dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumus, 
kuri sniedz tikai dzelzceĜa kravu 
pārvadājumu pakalpojumus, izmantojot 
dzelzceĜa infrastruktūru, ko šie uzĦēmumi 
pārvaldīja pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, un kuru sliežu platums atšėiras no 
galvenā sliežu ceĜa platuma dalībvalsts 
tīklā un kura ir saistīta ar dzelzceĜa 
infrastruktūru valstī ārpus Eiropas 
Savienības, ja vien pārvaldītā 
infrastruktūra nav minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
7. jūlija Lēmumā Nr. 661/2010/ES par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai. 

Or. en 

 
9.11.2011 A7-0367/136 

Grozījums Nr.  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
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LV United in diversity LV 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

 

6. pants – 4. punkts 

 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Lai nodrošinātu infrastruktūras 
izmaksu pilnīgu pārredzamību, šā panta 
1. un 3. punktā minēto dažādo darbības 
jomu uzskaiti veic tā, lai būtu iespējams 
pārraudzīt, kā tiek ievērotas iepriekšējos 
punktos noteiktās prasības un kā tiek 
izmantoti ienākumi no infrastruktūras 
maksām, peĜĦa no citas saimnieciskās 
darbības un valsts un privātais 
finansējums, ko saĦem infrastruktūras 
pārvaldītājs. 

 Infrastruktūras pārvaldītāja ieĦēmumus 
nekādā gadījumā neizmanto dzelzceĜa 
uzĦēmums, iestāde vai organizācija, kas 
kontrolē dzelzceĜa uzĦēmumu, jo tas 
varētu stiprināt šāda uzĦēmuma tirgus 
pozīciju vai Ĝaut tam gūt ekonomiskas 
priekšrocības salīdzinājumā ar citiem 
dzelzceĜa uzĦēmumiem. 

 Šis noteikums neliedz 55. pantā noteiktās 
regulatīvās iestādes uzraudzībā atmaksāt 
finanšu aizdevums, ko nefinansē valsts, 
tostarp procentu maksājumus atbilstoši 
tirgus situācijai, ko iestāde vai 
organizācija, kas kontrolē dzelzceĜa 
uzĦēmumu, ir darījusi pieejamu 
infrastruktūras pārvaldītājam. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Grozījums Nr.  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Dalībvalstis nodrošina to, ka II pielikumā 
iekĜautās funkcijas, kuras nosaka taisnīgu 
un nediskriminējošu piekĜūšanu 
infrastruktūrai, uztic iestādēm vai 
sabiedrībām, kas pašas nesniedz nekādus 
dzelzceĜa pārvadājumu pakalpojumus. 
Neatkarīgi no organizatoriskajām 
struktūrām jāpierāda, ka šis mērėis ir 
sasniegts. Taču, pārvaldot satiksmi tīklā, 
efektīva sadarbība starp dzelzceĜa 
uzĦēmumiem un infrastruktūras 
pārvaldītājiem ir Ĝoti būtiska. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Grozījums Nr.  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D grupas vārdā 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Prasība uzlabot pieeju satiksmes 
informācijai un biĜešu pārdošanas 
dienestiem pasažieru stacijās būtu 
jāpievieno citām regulatīvajām 
iniciatīvām, kuru mērėis ir atvieglot 
pasažieriem domātu telemātikas lietojumu 
izgudrošanu un izstrādi. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Grozījums Nr.  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D grupas vārdā 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Lai nodrošinātu infrastruktūras 
izmaksu pilnīgu pārredzamību, šā panta 
1. un 3. punktā minēto dažādo darbības 
jomu uzskaiti veic tā, lai būtu iespējams 
pārraudzīt, kā tiek ievērotas iepriekšējos 
punktos noteiktās prasības un kā tiek 
izmantoti ienākumi no infrastruktūras 
maksām, peĜĦa no citas saimnieciskās 
darbības un valsts un privātais 
finansējums, ko saĦem infrastruktūras 
pārvaldītājs. 

 Infrastruktūras pārvaldītāja ieĦēmumus 
nekādā gadījumā neizmanto dzelzceĜa 
uzĦēmums, iestāde vai organizācija, kas 
kontrolē dzelzceĜa uzĦēmumu, jo tas 
varētu stiprināt šāda uzĦēmuma tirgus 
pozīciju vai Ĝaut tam gūt ekonomiskas 
priekšrocības salīdzinājumā ar citiem 
dzelzceĜa uzĦēmumiem. 

 Šis noteikums neliedz 55. pantā noteiktās 
regulatīvās iestādes uzraudzībā atmaksāt 
finanšu aizdevums, ko nefinansē valsts, 
tostarp procentu maksājumus atbilstoši 
tirgus situācijai, ko iestāde vai 
organizācija, kas kontrolē dzelzceĜa 
uzĦēmumu, ir darījusi pieejamu 
infrastruktūras pārvaldītājam. 
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Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Grozījums Nr.  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D grupas vārdā 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants  

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1371/200716 III nodaĜu,  
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam, lai saskaĦā 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 nodaĜu, 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumam jābūt 
pienācīgi apdrošinātam vai jāparedz 
pienācīgas garantijas atbilstīgi tirgus 
nosacījumiem, lai saskaĦā ar attiecīgās 
valsts un starptautiskiem tiesību aktiem 
izpildītu savas saistības nelaimes 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz kravu, 
pastu un trešām personām. Nodrošinātības 
līmeĦa piemērotību var dažādot, lai Ħemtu 
vērā pakalpojumu īpatnības, jo īpaši 
attiecībā uz dzelzceĜa pārvadājumiem 
kultūras vai kultūras mantojuma 
saglabāšanas mērėiem plašākai 
sabiedrībai paredzētā dzelzceĜa tīklā. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Grozījums Nr.  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – 3.a daĜa(jauna) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a) Neskarot 4. pantā noteikto vadības 
neatkarību un ja šo tiesību piešėiršana ir 
tieši noteikta konstitucionālajās tiesībās 
vismaz divus gadus pirms šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, dalībvalsts parlamentam 
var būt tiesības detalizēti pārbaudīt un 
atbilstošos gadījumos pārskatīt 
infrastruktūras pārvaldītāja noteikto 
nodevu līmeni. Ja šāda pārskatīšana tiek 
veikta, tajā būtu jānodrošina, ka nodevas 
ir saskaĦā ar šo direktīvu, noteikto 
maksāšanas sistēmu un iekasēšanas 
noteikumiem. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Grozījums Nr.  142 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju  dalībvalstīm 
būtu jāpieĦem  noteikumi, ar ko dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumiem nosaka 
pienākumu maksāt  par dzelzceĜa 
infrastruktūras izmantošanu. Šādi 
noteikumi nedrīkstētu diskriminēt 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu starpā. 

(9) Tajā gadījumā, ja nepastāv kopēji 
noteikumi par infrastruktūras izmaksu 
sadalījumu, pēc apspriedes ar 
infrastruktūras pārvaldītāju dalībvalstīm 
būtu jāpieĦem noteikumi, ar ko dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumiem nosaka 
dzelzceĜa infrastruktūras izmantošanas 
pienākumus. Šādi noteikumi nedrīkstētu ne 
radīt diskrimināciju starp dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumiem, ne arī radīt 
iespēju sākt sociālo dempingu attiecībā uz 
iesaistītajiem dzelzceĜa darbiniekiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Prasība attiecas uz noteikumiem, nevis uz infrastruktūras nodevām. Diskriminēšanas 

nepieĜaušana starp uzĦēmumiem ir skaidra prasība, un tā uz vienādiem noteikumiem 

jāpiemēro darba Ħēmējiem, kas iesaistīti un nodarbināti dzelzceĜa uzĦēmumos, kad tie 

piesakās uz pakalpojumu. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Grozījums Nr.  143 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(17) Novērtējot, vai sabiedrisko 
pakalpojumu līguma sociāli ekonomiskais 
līdzsvars varētu tikt izjaukts, būtu jāĦem 
vērā iepriekš noteikti kritēriji, piemēram, 
ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu 
līgumā iekĜauto pakalpojumu stabilitāti, 
tostarp to radītā ietekme gan uz attiecīgās 
teritorijas kohēzijas un transporta 
politiku, gan uz neto izmaksām 
kompetentajai valsts iestādei, kas piešėīra 
līgumu, pasažieru pieprasījums, biĜešu 
cena, biĜešu pārdošanas kārtība, pieturu 
atrašanās vieta un skaits abās robežas 
pusēs, kā arī ierosinātā jaunā pārvadājuma 
grafiks un biežums. SaskaĦā ar šādu 
novērtējumu un attiecīgās regulatīvās 
iestādes lēmumu dalībvalstis vai vietējās 
kompetentās iestādes var piešėirt, grozīt 
vai liegt pieprasītās tiesības par piekĜuvi 
starptautiskajiem pasažieru 
pārvadājumiem, tostarp iekasēt maksu no 
jauna starptautiska pasažieru pārvadājuma 
operatora, Ħemot vērā sociāli ekonomisko 
analīzi un saskaĦā ar Savienības tiesību 
aktiem un vienlīdzības, pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem. 

Or. en 
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Pamatojums 

Valsts pakalpojumu līgumus piešėir, lai nodrošinātu sociālās un kohēzijas politikas mērėu 

ievērošanu, Ħemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi, taču šādi ekonomiskie kritēriji nav 

vienīgie, ko apkopo dalībvalstis vai vietējās kompetentās iestādes, tādēĜ tām jāatbild uz 

šādiem pieprasījumiem. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Grozījums Nr.  144 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Eiropas dzelzceĜa vienotā telpa (pārstrādāta redakcija) 
COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai Ĝaut 
dzelzceĜa pakalpojumu pircējiem tieši 
piedalīties jaudas iedalīšanas procesā. 

(38) Dalībvalstis tikai licencētiem 
dzelzceĜa uzĦēmumiem varētu Ĝaut 
iegādāties dzelzceĜa pakalpojumus un tieši 
piedalīties jaudas iedalīšanas procesā. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā ir apstiprināta licencētu dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu spēja nodrošināt pilnīgu 

atbilstību integrētajiem drošības noteikumiem, tikai šādiem uzĦēmumiem jābūt tiesīgiem 

pretendēt uz piekĜuvi dzelzceĜa pārvadājumu pakalpojumiem un izmantot tos. 

 
 
 


