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Nosacījumi par piekĜuvi pakalpojumiem Nosacījumi par piekĜuvi pakalpojumiem 

1. DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumiem ir 
tiesības bez diskriminācijas saĦemt 
minimālo piekĜuves pakalpojumu 

kompleksu kas noteikts III pielikuma 

1. punktā. 

1. Infrastruktūras pārvaldītāji bez 
diskriminācijas piedāvā visiem dzelzceĜa 

pārvadājumu uzĦēmumiem minimālo 

piekĜuves pakalpojumu kompleksu, kas 

noteikts III pielikuma 1. punktā. 

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

2. Apkalpes iekārtu operatori visiem 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumiem bez 

diskriminācijas sniedz piekĜuvi, tostarp 
sliežu ceĜu piekĜuvi, III pielikuma 

2. punktā minētajām apkalpes iekārtām 
un šajās iekārtās pieejamajiem 
pakalpojumiem 56. pantā noteiktās 
regulatīvās iestādes uzraudzībā. 

Ja apkalpes iekārtas operators pieder 

iestādei vai uzĦēmumam, kas arī aktīvi 

darbojas un kam ir dominējošs stāvoklis 

vismaz vienā dzelzceĜa pārvadājumu 

pakalpojumu tirgū, kurā izmanto šo 

apkalpes iekārtu, operatora darbība jāveido 

tā, ka tas juridiskā, organizatoriskā un 
lēmumu pieĦemšanas ziĦā ir neatkarīgs no 

šīs iestādes vai uzĦēmuma.  

Ja III pielikuma 2. punktā minētās 
apkalpes iekārtas operators pieder iestādei 

vai uzĦēmumam, kas arī aktīvi darbojas un 

kam ir dominējošs stāvoklis vismaz vienā 

dzelzceĜa pārvadājumu pakalpojumu tirgū, 

kurā izmanto šo apkalpes iekārtu, operatora 

darbība jāveido tā, ka tas organizatoriskā 

un lēmumu pieĦemšanas ziĦā ir neatkarīgs 

no šīs iestādes vai uzĦēmuma. Apkalpes 
iekārtas operatoram un minētajai iestādei 
vai uzĦēmumam ir atsevišėi konti, tostarp 
atsevišėa bilance un peĜĦas un zaudējumu 
pārskats. 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu 

pieprasījumus par piekĜuvi apkalpes 

DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu 

pieprasījumus par piekĜuvi apkalpes 
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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. 

iekārtai izskata un sniedz atbildi 4 nedēĜu 
laikā, un var noraidīt vienīgi tad, ja 
apkalpes iekārtas neizmantotā jauda nav 
pietiekama, lai izpildītu šādus 
pieprasījumus, vai ja ir pieejamas 

atbilstīgas alternatīvas, kas tiem dod 

iespēju veikt attiecīgo kravas vai pasažieru 

pārvadājumu tajā pašā maršrutā ar 

ekonomiski pieĦemamiem nosacījumiem. 

Atsakot piekĜuvi apkalpes iekārtai, 
apkalpes iekārtas operators piedāvā no 
ekonomiskā un tehniskā viedokĜa 
saprātīgu alternatīvu, ja tāda ir, un 
atteikumu pamato rakstveidā. Šāds 
atteikums apkalpes iekārtas operatoram 
nerada pienākumu ieguldīt resursos vai 
iekārtās, lai varētu izpildīt visus dzelzceĜa 
pārvadājumu uzĦēmumu pieprasījumus. 

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 saskaras ar 

dažādiem pretrunīgiem pieprasījumiem, tas 

izmanto visu neizmantoto jaudu, lai 
piedāvātu visu prasību iespējami labāku 

savienošanu. Ja atbilstīga alternatīva nav 

pieejama un ja nav iespējams apmierināt 

visus attiecīgās iekārtas jaudas jaunos 
pieprasījumus, pamatojoties uz 

pierādītajām vajadzībām, 55. pantā minētā 

regulatīvā iestāde pēc pašas iniciatīvas vai 

uz pretendenta sūdzības pamata atbilstīgi 

rīkojas, Ħemot vērā visu ieinteresēto 
personu vajadzības, lai nodrošinātu to, ka 
attiecīga neizmantotās jaudas daĜa tiek 
atvēlēta dzelzceĜa pārvadājumu 

uzĦēmumiem, kuri neietilpst iestādē vai 

uzĦēmumā, kam pieder apkalpes iekārtas 

operators, neskarot tā iespējamās 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības.  

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 

divus gadus pēc kārtas, tās īpašnieks 
paziĦo par iekārtas iznomāšanu vai 

izīrēšanu. 

Ja apkalpes iekārta nav izmantota vismaz 

vienu gadu un ja dzelzceĜa pārvadājumu 
uzĦēmumi šādas apkalpes iekārtas 
operatoram ir izrādījuši interesi par 
piekĜuvi šai iekārtai, balstoties uz 
pamatotām vajadzībām, tās īpašnieks 

paziĦo par iekārtas iznomāšanu vai 
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izīrēšanu ar dzelzceĜa nozari saistītām 
darbībām, ja vien šādas iekārtas operators 
uzskatāmi neparāda, ka notiekošais 
rekonversijas process liedz to izmantot 
dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumam. 

3. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piedāvā 
jebkuru no III pielikuma 3. punktā 

aprakstītajiem pakalpojumiem kā 

papildpakalpojumu, tad tas šos 

pakalpojumus sniedz bez diskriminācijas 

pēc dzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmumu 

pieprasījuma. 

3. Ja iekārtu operators piedāvā jebkuru no 
III pielikuma 3. punktā aprakstītajiem 

pakalpojumiem kā papildpakalpojumu, tad 

tas šos pakalpojumus sniedz bez 

diskriminācijas pēc dzelzceĜa pārvadājumu 

uzĦēmumu pieprasījuma. 

4. DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmums var 

infrastruktūras pārvaldītājam vai citiem 

piegādātājiem pieprasīt vēl citus 
papildpakalpojumus, kas uzskaitīti 

III pielikuma 4. punktā. Infrastruktūras 

pārvaldītājam nav pienākuma sniegt šos 

pakalpojumus. 

4. DzelzceĜa pārvadājumu uzĦēmums var 

infrastruktūras pārvaldītājam vai citiem 

apkalpes iekārtas operatoriem pieprasīt 
vēl citus papildpakalpojumus, kas uzskaitīti 

III pielikuma 4. punktā. Infrastruktūras 

pārvaldītājam nav pienākuma sniegt šos 

pakalpojumus. 

5. ĥemot vērā gūto pieredzi, III pielikumu 
var grozīt saskaĦā ar 60. pantā minēto 
procedūru. 

 

 1 OV L 84, 26. 3.2008., 132. lpp. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir būtiski aizsargāt piekĜuvi apkopes iekārtām, lai izvairītos no riska, ka pašreizējo dzelzceĜa 
pakalpojumu kvalitāte var tikt nopietni iedragāta un/vai ka tiek apdraudēta pašreizējo 
operatoru spēja pildīt to sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. 

 

 


