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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.11.2011 A7-0367/145 

Grozījums Nr.  145 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šīs direktīvas II nodaĜu nepiemēro 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumiem, kas 
sniedz tikai pilsētas, piepilsētas vai 
reăionālo pārvadājumu pakalpojumus. 

1. Šo direktīvu piemēro dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumiem, kas sniedz 
iekšzemes un starptautisko dzelzceĜa 
pārvadājumu pakalpojumus, izĦemot citus 
sliežu transporta veidus, piemēram, metro 
vai tramvajus. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi precizēt direktīvas darbības jomu, jo pārvadājumi reăionālajos un piepilsētas 
maršrutos bieži vien tiek nodrošināti, izmantojot dzelzceĜa infrastruktūru, un šos 
pakalpojumus sniedz dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumi. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Grozījums Nr.  146 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šīs direktīvas III nodaĜu dalībvalstis var 
nepiemērot: 

2. SaskaĦā ar attiecīgajiem valsts tiesību 
aktiem par drošas ekspluatācijas 
nosacījumiem dalībvalstis šīs direktīvas 
III nodaĜu var nepiemērot: 

Or. en 

Pamatojums 

Katrai dalībvalstij ir jānodrošina, lai saskaĦā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem visi spēkā 
esošie drošības un dzelzceĜa ekspluatācijas noteikumi būtu ievēroti pat tādā gadījumā, ja 
dalībvalsts izĦēmuma kārtā tomēr nolemj nepiemērot attiecīgos direktīvas noteikumus. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Grozījums Nr.  147 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

b) tīkliem, kas tiek izmantoti vienīgi 
pilsētas vai piepilsētas dzelzceĜa pasažieru 
pārvadājumu veikšanai un ko izmanto tikai 
viens dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmums, 
uz kuru neattiecas šā panta 1. punkta 
noteikumi, līdz brīdim, kad atĜauju 
izmantot tīklu pieprasa ne vien šis 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmums, bet vēl 
arī kāds cits pretendents; 

Or. en 

Pamatojums 

Ir precizēti reăionālo pasažieru pārvadājumu tīkla un pakalpojumu veidi, kurus var neiekĜaut 
direktīvas darbības jomā, ja vien uz tiem neattiecas direktīvas 2. panta 1. punkts. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Grozījums Nr.  148 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en 

Pamatojums 

Precizējums, kas ir nepieciešams, lai identificētu saistītos dzelzceĜa tīklus un attiecīgos 
dzelzceĜa pārvadājumu pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot šos tīklus. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Grozījums Nr.  149 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 12. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

12) „pretendents” ir licencēts dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmums, kam ir ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai 
komerciāla interese iegūt infrastruktūras 
jaudu dzelzceĜa pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanai; 

Or. en 

Pamatojums 

Ir vajadzīgas sarežăītas tehniskas zināšanas, lai tīkla jaudu iedalītu, nepieĜaujot Ĝaunprātīgu 
izmantošanu vai tirgošanās praksi, tādēĜ kvalificēts pretendents ir tikai licencēts dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmums. Ja definīcijā tiek iekĜauti arī citi pretendenti, kas nav dzelzceĜa 
pakalpojumu uzĦēmumi, piemēram, kravas ekspeditori vai sūtījumu piegādes operatori, tas ir 
pretrunā Regulas (ES) Nr. 913/2010 15. panta noteikumiem. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Grozījums Nr.  150 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu vadība 
atbilstīgi komerciāliem principiem 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu vadība 

Or. en 

Pamatojums 

DzelzceĜa pārvadājumu pakalpojumi ir arī vispārējas nozīmes pakalpojumu daĜa, tāpēc uz 
tiem nevar attiecināt tikai komerciālus principus, jo lēmumus par sabiedrisko pakalpojumu 
saistībām dalībvalstis pieĦem, neatsaucoties uz šiem principiem. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Grozījums Nr.  151 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Dalībvalstis dod iespēju dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumiem pielāgot savu 
darbību tirgum un sniegt stabilus, 
efektīvus un piemērotus pakalpojumus, 
tostarp nosakot sabiedrisko pakalpojumu 
saistības attiecībā uz dzelzceĜa transportu 
kā vispārējas nozīmes pakalpojumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Iespēja dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumiem pielāgot savu darbību tirgum nedrīkst traucēt 
tiem pildīt pienākumu — sniegt ar attiecīgo dalībvalsti noslēgtajā līgumā noteiktos 
sabiedriskos pakalpojumus. 

 



 

AM\883149LV.doc  PE472.775v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
9.11.2011 A7-0367/152 

Grozījums Nr.  152 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Atbildību par to, lai būtu Ħemtas vērā akcionāru intereses, pilnībā uzĦemas valde, īstenojot 
attiecīgos ar izpildi saistītos norādījumus. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Grozījums Nr.  153 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Dalībvalstis vai attiecīgās vietējās 
varasiestādes, nosakot pakalpojumu valsts 
līguma darbības jomu, var ierobežot 
10. pantā paredzētās piekĜuves tiesības 
tādiem pārvadājumiem no izbraukšanas 
vietas līdz galamērėa vietai, uz kuriem 
attiecas viens vai vairāki pakalpojumu 
valsts līgumi, kas noslēgti saskaĦā ar spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem. Šādu 
ierobežojumu sekas nedrīkst būt tiesību 
ierobežošana uzĦemt pasažierus jebkurā 
stacijā, kas atrodas starptautiskā 
pārvadājuma maršrutā, un izlaist tos citā 
stacijā, tostarp stacijās, kas atrodas tajā 
pašā dalībvalstī, izĦemot gadījumus, kad šo 
tiesību izmantošana izjauktu pakalpojumu 
valsts līguma sociālekonomisko līdzsvaru 
un negatīvi ietekmētu tajā noteiktos 
kohēzijas politikas mērėus. 

Or. en 

Pamatojums 

PieĦemot lēmumu par piekĜuves tiesībām vai tiesībām uzĦemt pasažierus, ir jāĦem vērā 
sociālās kohēzijas politikas un ar to saistītie pārvadājumu jomā noteiktie mērėi, kas iekĜauti 
pakalpojumu valsts līgumā. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Grozījums Nr.  154 

Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – 1. daĜa – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Ja rodas domstarpības par iestādes 
lēmumu, kas pieĦemts saskaĦā ar šā 
panta 1. punktu, var lūgt, lai 55. pantā 
minētā attiecīgā regulatīvā iestāde vai 
iestādes pieĦemtu lēmumu, pamatojoties 
uz objektīvu ekonomisko analīzi un 
iepriekš noteiktiem kritērijiem un tikai 
tādā gadījumā, ja saĦemts pieprasījums 
no: 

Or. en 

Pamatojums 

Pie regulatīvās iestādes vēršas tikai domstarpību gadījumā. 

 
 
 


