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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.11.2011 A7-0367/155 

Grozījums Nr.  155 

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 

13. pants – 2. punkts – 3. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu 

pieprasījumus par piekĜuvi apkalpes 

iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 

pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 

dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 

pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 

ar ekonomiski pieĦemamiem 

nosacījumiem. Apkalpes iekārtas 

operatoram ir pienākums pierādīt, ka ir 

pieejama atbilstīga alternatīva. 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu 

pieprasījumus par piekĜuvi apkalpes 

iekārtai var noraidīt vienīgi tad, ja ir 

pieejamas atbilstīgas alternatīvas, kas tiem 

dod iespēju veikt attiecīgo kravas vai 

pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā 

ar ekonomiski pieĦemamiem 

nosacījumiem. Regulatīvajai iestādei ir 

pienākums pierādīt, ka ir pieejama 

atbilstīga alternatīva, tādējādi izvairoties 

no domstarpībām un kavēšanās. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja dzelzceĜa operators, kas pārvalda pieprasīto apkalpes iekārtu, noraida piekĜuves 
pieprasījumu, regulatīvās iestādes rīcībā varētu būt nepieciešamā informācija, kas Ĝautu tai 
ierosināt alternatīvu maršrutu izmantošanu ar ekonomiski pieĦemamiem nosacījumiem. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.11.2011 A7-0367/156 

Grozījums Nr.  156 

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 

13. pants – 2. punkts – 4. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja apkalpes iekārtas operators saskaras ar 
dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 
cenšas nodrošināt visu prasību iespējami 

labāku savienošanu. Ja atbilstīga 

alternatīva nav pieejama un ja nav 

iespējams apmierināt visus attiecīgās 

iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 

uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 

minētā regulatīvā iestāde pēc pašas 

iniciatīvas vai uz sūdzības pamata 

atbilstīgi rīkojas, lai nodrošinātu to, ka 

attiecīga jaudas daĜa tiek atvēlēta 

dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumiem, kuri 

neietilpst iestādē vai uzĦēmumā, kam 

pieder arī apkalpes iekārtas operators. 

Tomēr jaunuzbūvētas tehniskās apkopes 

iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kas 

izstrādātas konkrētam jaunam ritošajam 

sastāvam, var rezervēt vienam dzelzceĜa 

pārvadājumu uzĦēmumam izmantošanai 

piecus gadus pēc iekārtas ekspluatācijas 

uzsākšanas. 

Ja apkalpes iekārtas operators saĦem 

atšėirīgus pieprasījumus, kas ir savstarpēji 
pretrunīgi, tas cenšas nodrošināt visu 
prasību iespējami labāku savienošanu. Ja 

atbilstīga alternatīva nav pieejama un ja 

nav iespējams apmierināt visus attiecīgās 

iekārtas jaudas pieprasījumus, pamatojoties 

uz pierādītajām vajadzībām, 55. pantā 

minētā regulatīvā iestāde, saĦemot 

sūdzību, atbilstīgi rīkojas. Tomēr tehniskās 

apkopes iekārtas un citas tehniskās 

iekārtas, kas izstrādātas konkrētam jaunam 

ritošajam sastāvam, kā noteikts 

pakalpojumu valsts līgumā saskaĦā ar 

Regulu (EK) Nr. 1370/2007, uz līguma 

darbības laiku var rezervēt dzelzceĜa 

pārvadājumu uzĦēmumam, ar kuru ir 

noslēgts attiecīgais līgums. Citos 

gadījumos šīs iekārtas var rezervēt vienam 

dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumam 

izmantošanai desmit gadu laikposmā pēc 

iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas. 

Or. en 

Pamatojums 

Regulatīvajai iestādei, attiecīgi rīkojoties, būtu jāĦem vērā laika grafiks un pieprasītajā 
objektā pieejamie cilvēkresursi. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Grozījums Nr.  157 

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 

13. pants – 2. punkts – 5. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 

divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 

paziĦo par iekārtas iznomāšanu vai 

izīrēšanu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šim noteikumam nav jēgas, ja Ħem vērā visus tos noteikumus, saskaĦā ar kuriem tiek 
piešėirtas tiesības piekĜūt dzelzceĜa objektiem. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Grozījums Nr.  158 

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 

31. pants – 3. punkts – 2. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

1. punktu var grozīt saskaĦā ar 60. pantā 

minēto procedūru. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleăēto aktu procedūra. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Grozījums Nr.  159 

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 

31. pants – 5. punkts – 2. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

2. punktu var grozīt saskaĦā ar 60. pantā 

minēto procedūru, lai it sevišėi precizētu 

infrastruktūras maksas diferencēšanas 

elementus. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleăēto aktu procedūra. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Grozījums Nr.  160 

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 

56. pants – 8. punkts – 1. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Regulatīvajai iestādei jābūt pilnvarām 

veikt infrastruktūras pārvaldītāju un 

attiecīgā gadījumā dzelzceĜa pārvadājumu 

uzĦēmumu revīzijas vai ierosināt ārēju 

revīziju veikšanu, lai pārbaudītu atbilstību 

6. panta noteikumiem par grāmatvedības 

nošėiršanu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Regulatīvās iestādes pienākums ir veikt visaptverošas revīzijas attiecībā uz visām 
infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu darbībām, un tās uzdevums 
ir arī iespējamo strīdu risināšana, savukārt kompetentās parlamentārās iestādes vērtē, vai to 
tiesiskajā regulējumā transponētie direktīvas noteikumi tiek pareizi īstenoti. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Grozījums Nr.  161 

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 

56. pants – 8. punkts – 3. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā gūto pieredzi, X pielikumu var 

grozīt saskaĦā ar 60. pantā minēto 

procedūru. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Būtisks elements, uz kuru neattiecas deleăēto aktu procedūra. 

 

 


