
AM\1004472ET.doc PE519.754v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2013/0028(COD)

27.9.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
33–107

Arvamuse projekt
Frédéric Daerden
(PE516.641v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-
reisijateveoteenuste siseturu avamist

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))



PE519.754v01-00 2/45 AM\1004472ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\1004472ET.doc 3/45 PE519.754v01-00

ET

Muudatusettepanek 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole 
raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel 
määral, et suureneks selle transpordiliigi 
osakaal võrreldes maanteevedude ja 
lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa 
olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-
reisijateveoteenuste kättesaadavus ja 
kvaliteet ei ole suutnud muutunud 
vajadustega kaasas käia.

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole 
raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel 
määral, et suureneks selle transpordiliigi 
osakaal võrreldes maanteevedude ja 
lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa 
olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-
reisijateveoteenuste kättesaadavus ja 
kvaliteet ei ole suutnud muutunud 
vajadustega kaasas käia. Siiski on riikides, 
mis on avanud oma turu konkurentsile 
avatud juurdepääsuõiguste ja avaliku 
teenindamise kohustuste 
kombinatsiooniga, leidnud aset tööhõive 
suurenemine raudteesektoris ja 
reisijakilomeetrite kasv, luues uusi 
tööhõivevõimalusi raudteesektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Rahvusvaheliste raudtee-
reisijateveoteenuste turg on olnud liidus 
konkurentsile avatud alates 2010. aastast. 
Peale selle on mõni liikmesriik avanud 
konkurentsile ka oma siseriiklikud 
reisijateveoteenused, kehtestades avatud 
juurdepääsuõigused või korraldades 
hankeid avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimiseks või kasutades mõlemat 
nimetatud võimalust.

(2) Rahvusvaheliste raudtee-
reisijateveoteenuste turg on olnud liidus 
konkurentsile avatud alates 2010. aastast. 
Peale selle on mõni liikmesriik avanud 
konkurentsile ka oma siseriiklikud 
reisijateveoteenused, kehtestades avatud 
juurdepääsuõigused või korraldades 
hankeid avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimiseks või kasutades mõlemat 
nimetatud võimalust, austades samas 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu 
protokolli nr 26.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Et garanteerida reisijatele teenuste 
kõrge kvaliteet, saavutades samas avaliku 
reisijateveo poliitilised eesmärgid, peaks 
avatud juurdepääsuõigus olema eeskiri, 
mida tuleb koordineerida kohustusliku 
hankemenetlusega riigihankelepingutele.

Or. en

Selgitus

Avatud juurdepääsuga toimingud põhinevad ainuüksi ärilistel tulemustel ja reisijate 
rahulolul, seega võib see parimal juhul anda tulemuseks teenuste kõrge kvaliteedi.

Muudatusettepanek 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Riigihanke otselepingu sõlmimist 
tuleks piirata spetsiifilistele tingimustele, 
nagu teenuse osutamise katkemise oht, ja 
seega tuleks seda ajaliselt piirata.

Or. en
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Selgitus

Otselepingu sõlmimine peaks olema erand, mitte reegel.

Muudatusettepanek 37
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Avalike reisijateveoteenuste 
korraldamisel peavad pädevad asutused 
tagama asjakohased, vajalikud ja 
proportsionaalsed avaliku teenindamise 
kohustused ja avaliku teenindamise 
lepingute geograafilise kohaldamisala, et 
saavutada avaliku reisijateveo poliitika 
eesmärgid oma territooriumil. Selline 
poliitika tuleks esitada 
ühistranspordikavades, jättes ruumi 
turupõhistele transpordilahendustele. 
Ühistranspordikavade ja avaliku 
teenindamise kohustuste 
kindlaksmääramise protsess tuleks muuta 
asjaomaste sidusrühmade, sh 
potentsiaalsete turule tulijate jaoks 
läbipaistvaks.

(4) Avalike reisijateveoteenuste 
korraldamisel peavad pädevad asutused 
tagama asjakohased, vajalikud ja 
proportsionaalsed avaliku teenindamise 
kohustused ja avaliku teenindamise 
lepingute geograafilise kohaldamisala, et 
saavutada avaliku reisijateveo poliitika 
eesmärgid oma territooriumil, ja tagada, et 
Euroopa Liidu lepingu sotsiaalseid 
eesmärke, põhiõiguste hartat, Euroopa 
Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26 
ja ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni. Selline poliitika tuleks 
esitada mitmeliigilistes 
ühistranspordikavades, jättes ruumi 
transpordilahendustele, mis põhinevad 
kasutajate, sealhulgas perekondade, 
eakate ja puuetega inimeste vajadustel. 
Selliste mitmeliigiliste 
ühistranspordikavade ja avaliku 
teenindamise kohustuste 
kindlaksmääramise protsess peaks 
hõlmama majanduslikku, sotsiaalset ja 
ökoloogilist mõõdet ning tuleks muuta 
asjaomaste sidusrühmade, sh 
potentsiaalsete turule tulijate jaoks 
läbipaistvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade 
eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel 
rahastamine, peavad pädevad asutused 
kavandama avaliku teenindamise 
kohustused, et kulutõhusalt saavutada 
ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse 
kõnealuste kohustuste netofinantsmõju 
hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku 
teenindamise lepingute alusel osutatavate 
ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline 
jätkusuutlikkus.

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade 
eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel 
rahastamine, peavad pädevad asutused 
kavandama avaliku teenindamise 
kohustused, et kõrge kvaliteediga ja 
kulutõhusalt saavutada ühistranspordi 
eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste 
kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja 
oma vajadust tagada avaliku teenindamise 
lepingute alusel osutatavate 
ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline 
jätkusuutlikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Võistupakkumised, mis põhinevad 
madalaima hinna põhimõttel, toetavad 
sotsiaalset dumpingut, mis on sageli 
seotud odavamate pakkumistega. Selle 
puhul saavutatakse kokkuhoid töötajate 
arvel ning madalama palga, pikemate 
tööpäevade ja väiksema töötajate arvu 
abil. Selleks et tagada võistupakkumised, 
mis ei põhine madalaimal hinnal, vaid 
kvalitatiivsetel aspektidel, ja võtta arvesse 
riigisiseseid olusid, tuleb 
pakkumismenetluse vorm jätta 
liikmesriikide otsustada.

Or. de
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Selgitus

Pädevate asutuste valikuvabadus otselepingu või pakkumismenetluse osas tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 40
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tagada tuleb, et kulutõhusust ei 
saavutata osutatava teenuse kvaliteedi 
arvelt ega töötajate töötingimuste arvelt; 
et seda tagada, tuleb riigihankemenetlusse 
lisada sotsiaalsed kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelkõige on oluline see, et pädevad 
asutused vastavad kõnealustele avaliku 
teenindamise kohustuste kriteeriumidele ja 
avaliku teenindamise lepingute 
kohaldamisalale, kui soovitakse avaliku 
raudtee-reisijateveo turu tõrgeteta 
toimimist, kuna avatud juurdepääsuga 
transporti tuleb korralikult koordineerida 
avaliku teenindamise lepingute alusel 
osutatavate transporditeenustega. Seepärast 
peaks sõltumatu raudteevaldkonda 
reguleeriv asutus tagama kõnealuse 
menetluse nõuetekohase kohaldamise ja 
läbipaistvuse.

(6) Eelkõige on oluline see, et pädevad 
asutused vastavad kõnealustele avaliku 
teenindamise kohustuste kriteeriumidele ja 
avaliku teenindamise lepingute 
kohaldamisalale, kui soovitakse avaliku 
raudtee-reisijateveo turu tõrgeteta 
toimimist ja selle tarbijate vajadustele 
vastamist, austades samas sektori 
töötajate õigusi, kuna avatud 
juurdepääsuga transporti tuleb korralikult 
koordineerida avaliku teenindamise 
lepingute alusel osutatavate 
transporditeenustega. Seepärast peaks 
sõltumatu raudteevaldkonda reguleeriv 
asutus tagama kõnealuse menetluse 
nõuetekohase kohaldamise ja läbipaistvuse.
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Raudteetransporti hõlmavate avaliku 
teenindamise otselepingute teatavaid 
maksimummahtusid on vaja kohandada 
kõnealuses sektoris korraldatavate 
hankemenetluste suhtes valitsevatele 
konkreetsetele majandustingimustele.

(9) Raudteetransporti hõlmavate avaliku 
teenindamise otselepingute teatavaid 
maksimummahtusid on vaja kohandada 
kõnealuses sektoris korraldatavate 
hankemenetluste suhtes valitsevatele üldist 
huvi pakkuvate teenuste sotsiaalsetele ja 
territoriaalsetele nõuetele ning
majandustingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vastastikususe põhimõte on oluline 
vahend konkurentsimoonutuste vastu 
võitlusel; kõnealust põhimõtet tuleks 
kohaldada kolmandate riikide 
äriühingutele, kes soovivad osaleda 
riigihankemenetlustes liidu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Georges Bach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vastastikkuse põhimõte, s.t 
osalemine avalikul transporditurul, on 
tähtis vahend konkurentsimoonutuste 
vastu võitlemiseks; seda põhimõtet tuleks 
kohaldada mitte ainult liikmesriikide 
litsentsitud raudteeveo-ettevõtjate ja 
nende tütarettevõtjate, vaid ka 
kolmandatest riikidest pärit ettevõtjate 
suhtes, kes soovivad liidus osaleda 
riigihangetes.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada 
ühtmoodi kõikides liikmesriikides.

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada
ühtmoodi kõikides liikmesriikides, et 
tagada võrdsed konkurentsitingimused 
kõigile võimalikele pakkujatele.

Or. en

Selgitus

Vaja on võistupakkumiste ühiseid eeskirju, et luua raamistik, mis annab konkureerimiseks 
stiimuleid väikestele ja uutele liitujatele.

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada 
ühtmoodi kõikides liikmesriikides.

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mis austavad ka sotsiaalseid 
eesmärke ja üldist huvi pakkuvate 
teenuste kohustusi, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingus ning mida tuleb 
kohaldada ühtmoodi kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid
nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku 
teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
kõik ühiskonna liikmed saaksid igakülgset 
kasu Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
sotsiaalsete eesmärkide ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu protokollis nr 26 
sätestatud üldist huvi pakkuvaid teenuseid 
käsitlevate eesmärkidega vastavuses oleva 
raudtee-reisijateveo kõrgekvaliteedilisest 
pakkumisest, on oluline, et liikmesriigid 
garanteeriksid kõrgetasemelise sotsiaalse 
kaitse ja head töötingimused avaliku 
teenuse osutajate personalile, austades 
kollektiivlepinguid sektoris.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid 
nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku 
teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid

1) nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku 
teenuse osutajate personalile.

2) minimaalse teenuste taseme 
ühistranspordi streikide ajal.

Or. en

Selgitus

Teenuseid, mida osutatakse avaliku teenindamise lepingute alusel, rahastatakse avaliku 
sektori rahaga. Et kindlustada, et reisijad saavad alati tugineda kõnealustele teenustele, 
peavad liikmesriigid tagama teenuste minimaalse taseme streikide ajal.

Muudatusettepanek 49
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid 
nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku 
teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid igal 
juhul nõuetekohase sotsiaalse kaitse 
avaliku teenuse osutajate personalile 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Nõuetekohane tase tuleb tagada 
hiljemalt sisemaise raudteeturu avamisel 
liikmesriikide seadusega ja/või kogu 
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sektorit hõlmavate kollektiivlepingutega, 
kehtestades sotsiaalsed standardid ja/või 
nõudes personali üleviimist asjaomase 
sektori jaoks.

Or. en

Selgitus

Konkurents peaks toimuma võrdsetes sotsiaalsetes tingimustes ja seetõttu peaks iga 
liikmesriik pakkuma personali piisavat kaitset riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
järgides omaenda eeskirju ja tavasid kõnealuses valdkonnas. Konkreetseid lahendusi tuleb 
leida ka ametnikele või personalile spetsiifilise tööhõivestaatusega, mis on sarnane 
ametnikele, kes senini kujutavad endast märkimisväärset osa kõigist raudteesektori 
töötajatest.

Muudatusettepanek 50
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kui avaliku teenindamise lepingu 
sõlmimisega võib kaasneda avaliku 
teenuse osutaja vahetus, peaksid pädevad 
asutused avaliku teenuse osutajatelt 
nõudma nõukogu 12. märtsi 2001. aasta 
direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul 
töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta) sätete 
rakendamist. Nimetatud direktiiv ei 
takista liikmesriike tagamast töötajate 
muude õiguste kui nende, mis on 
hõlmatud direktiiviga 2001/23/EÜ, 
üleviimise tingimusi, võttes seejuures 
vajaduse korral arvesse töötajatele 
soodsamaid siseriiklike õigusaktide, 
eeskirjade, haldussätete, 
kollektiivlepingute või tööturu osapoolte 
vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud 
töö- ja sotsiaalseid standardeid.

Or. de
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Muudatusettepanek 51
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kui avaliku teenindamise lepingu 
sõlmimisega võib kaasneda avaliku 
teenuse osutaja vahetus, peaksid pädevad 
asutused avaliku teenuse osutajatelt 
nõudma nõukogu 12. märtsi 2001. aasta 
direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul 
töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta) sätete 
rakendamist. Nimetatud direktiiv ei 
takista liikmesriike tagamast töötajate 
muude õiguste kui nende, mis on 
hõlmatud direktiiviga 2001/23/EÜ, 
üleviimise tingimusi. Liikmesriigid on 
kohustatud järgima töötajatele 
soodsamaid siseriiklike õigusaktide, 
eeskirjade, haldussätete, 
kollektiivlepingute või tööturu osapoolte 
vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud 
töö- ja sotsiaalseid standardeid.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega peavad pädevad asutused 
kehtestama sotsiaalsed ja 
kvaliteedikriteeriumid, et säilitada ja tõsta 
avaliku teenindamise kohustuste 
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kvaliteedistandardeid, näiteks seoses 
minimaalsete töötingimuste, reisijate 
õiguste, liikumispuudega isikute 
vajaduste, keskkonnakaitse, reisijate ja 
töötajate tervise ja ohutuse ning 
kollektiivlepingust tulenevate kohustuste 
ja teenuse osutamise kohas töökohti ja 
sotsiaalkaitset käsitlevate muude 
eeskirjade ja kokkulepetega.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega peaksid pädevad asutused 
kehtestama sotsiaalsed ja 
kvaliteedikriteeriumid, et säilitada ja tõsta 
avaliku teenindamise kohustuste 
kvaliteedistandardeid, näiteks seoses 
minimaalsete töötingimuste, reisijate 
õiguste, liikumispuudega isikute 
vajaduste, keskkonnakaitse, reisijate ja 
töötajate tervise ja ohutuse ning 
kollektiivlepingust tulenevate kohustuste 
ja teenuse osutamise kohas töökohti ja 
sotsiaalkaitset käsitlevate muude 
eeskirjade ja kokkulepetega. Selleks et 
tagada teenusepakkujate vahel 
läbipaistvad ja võrreldavad 
konkurentsitingimused ning vältida 
sotsiaalse dumpingu ohtu, võivad pädevad 
asutused kehtestada spetsiaalsed 
sotsiaalsed ja teenuse kvaliteedinõuded.

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et vähendada alltöövõtu 
puhul esineda võivaid rikkumisi ning 
kaitsta raudteesektori töötajate õigusi, 
tuleks diskrimineerimise keelu põhimõtet 
järgides tagada, et alltöövõtjaid saab 
kohustada tasuma töötajatele kõik 
ettenähtud hüvitised ja/või lepingulistele 
fondidele või sotsiaalpartnerite asutustele 
tasutavad sotsiaalkindlustusmaksed, mis 
on reguleeritud õigusaktide või 
kollektiivlepingute alusel. Igal juhul 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
kehtestada ja/või kohaldada siseriiklikust 
õigusest tulenevaid rangemaid 
vastutuseeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1370/2007 
sisemisele loogikale tuleks täpselt märkida, 
et kuni 2. detsembrini 2019 kestev 
üleminekuperiood on seotud üksnes 
kohustusega korraldada võistupakkumisi 
seoses avaliku teenindamise lepingutega.

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1370/2007 
sisemisele loogikale tuleks täpselt märkida, 
et kuni 2. detsembrini 2019 kestev 
üleminekuperiood on seotud üksnes 
kohustusega korraldada võistupakkumisi 
seoses avaliku teenindamise lepingutega. 
Üleminekuperiood võimaldab 
liikmesriikidel tagada, et 
pakkumismenetlused austavad 
sotsiaalseid eesmärke ja sotsiaalset 
sidusust, nagu Euroopa Liidu lepingus ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
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protokollis nr 26 on sätestatud.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud 
kohustuslikuks võistupakkumiseks, 
vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud 
sellised otselepingud, lisaaega äriühingu 
töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks 
ümberkorraldamiseks. Seepärast on 
otselepingute sõlmimise jaoks vaja 
üleminekumeetmeid alates käesoleva 
määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 
2019.

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud 
kohustuslikuks võistupakkumiseks, 
vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud 
sellised otselepingud, lisaaega äriühingu 
töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks 
ümberkorraldamiseks. Selliste lepingute 
riigihankemenetlus tuleks kohaldada 
järk-järgult alates käesoleva määruse 
jõustumisest kuni 3. detsembrini 2019.

Or. en

Selgitus

Vaja on riigihankemenetluste järkjärgulist kohaldamist alates käesoleva määruse 
jõustumisest, sest varem sõlmitud otselepingud tuleb esitada pakkumisele alates 3. 
detsembrist 2019.

Muudatusettepanek 57
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud 

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud 
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kohustuslikuks võistupakkumiseks, 
vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud 
sellised otselepingud, lisaaega äriühingu 
töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks 
ümberkorraldamiseks. Seepärast on
otselepingute sõlmimise jaoks vaja 
üleminekumeetmeid alates käesoleva 
määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 
2019.

vabatahtlikuks võistupakkumiseks ja et 
tagada nõuetekohane sotsiaalkaitse tase 
ning head töötingimused avaliku teenuse 
osutajate personalile asjaomases 
liikmesriigis, vajavad ettevõtjad, kes varem 
on sõlminud sellised otselepingud, lisaaega 
äriühingu töö tõhusaks ja kestlikuks 
sisemiseks ümberkorraldamiseks. 
Otselepingute sõlmimise jaoks on igal 
juhul vaja üleminekumeetmeid alates 
käesoleva määruse jõustumisest kuni 3. 
detsembrini 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna pärast siseriiklike raudtee-
reisijateveoteenuste turu avamist võib 
pädevatel asutustel olla vaja võtta 
üleminekumeetmeid, et tagada kõrge
konkurentsitase, piirates ühe raudteeveo-
ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu, 
tuleks ette näha sellekohased sätted.

(16) Kuna pärast siseriiklike raudtee-
reisijateveoteenuste turu avamist võib 
pädevatel asutustel olla vaja võtta 
üleminekumeetmeid, et tagada 
nõuetekohane konkurentsitase, piirates
ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate 
lepingute arvu, tuleks ette näha 
sellekohased sätted.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et luua raamtingimused, 
milles ühiskond saaks igakülgset kasu 
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raudtee-reisijateveo siseturu tegelikust 
avamisest, on oluline, et liikmesriigid 
tagaksid igal juhul nõuetekohase 
sotsiaalse kaitse avaliku teenuse osutajate 
personalile riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Nõuetekohane tase 
tuleb tagada hiljemalt sisemaise 
raudteeturu avamisel liikmesriikide 
seadusega ja/või kogu sektorit hõlmavate 
kollektiivlepingutega, kehtestades 
sotsiaalsed standardid ja/või nõudes 
personali üleviimist asjaomase sektori 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Konkurents peaks toimuma võrdsetes sotsiaalsetes tingimustes ja seetõttu peaks iga 
liikmesriik pakkuma personali piisavat kaitset riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
järgides omaenda eeskirju ja tavasid kõnealuses valdkonnas. Konkreetseid lahendusi tuleb 
leida ka ametnikele või personalile spetsiifilise tööhõivestaatusega, mis on sarnane 
ametnikele, kes senini kujutavad endast märkimisväärset osa kõigist raudteesektori 
töötajatest.

Muudatusettepanek 60
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et saada raudtee-
reisijateveo valdkonnas õiglase ja võrdse 
konkurentsi eelistest täielikku kasu ning 
subsidiaarsuse põhimõttest tulenevalt, 
peavad liikmesriigid tagama 
raudteeveoteenuste osutamisel sotsiaalse 
mõõte arvessevõtmise, et välistada 
igasugust sotsiaalset dumpingut, mis 
kahjustab nende territooriumil 
osutatavate raudteeveoteenuste kvaliteeti. 
Selleks tuleb eelkõige kehtestada 
liikmesriikide kollektiivlepingud 
raudteesektoris, aga seda on võimalik 
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saavutada lepingute sõlmimisel töötajate 
ülevõtmise kaudu ning pädevate asutuste 
poolt kvaliteetse sotsiaalse raamistiku 
rakendamise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev 
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei 
ole üleriigiline ja kes katab linnastu või 
maapiirkonna transpordivajadusi;

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev 
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei 
hõlma kogu liikmesriiki ja kes katab 
linnastu või maapiirkonna 
transpordivajadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev 
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei 
ole üleriigiline ja kes katab linnastu või 
maapiirkonna transpordivajadusi;

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei 
ole üleriigiline ja kes katab muu hulgas 
piirkonna, linnastu või maapiirkonna 
transpordivajadusi;

Or. pl
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Selgitus

ELi liikmesriikides korraldavad ühistransporti sageli piirkonnad ja muud haldusüksused, 
seetõttu on vaja definitsiooni laiendada.

Muudatusettepanek 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused koostavad avaliku
reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki 
asjakohaseid transpordiliike nende 
vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja 
ajakohastavad korrapäraselt neid kavu. 
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid, hõlmates 
kõiki nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil asjakohaseid 
transpordiliike. Need hõlmavad vähemalt 
järgmist:

Pädevad asutused koostavad reisijateveo 
kavad nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil, ja ajakohastavad 
korrapäraselt neid kavu. 
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid nende 
vastutuse alla kuuluval territooriumil. Need 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. pl

Selgitus

Tarbetu määratlus – määruse eelnõu kohaselt laienevad transpordikavad kõigile 
asjakohastele transpordiliikidele. Lisakavade koostamine artiklis osutatud ulatuses võib 
tekitada pädevatele asutustele kulusid, mis on ebaproportsionaalsed kantavate kulude suhtes. 
Pädevatel asutustel peab olema vabadus transpordiliigid ise määratleda.

Muudatusettepanek 64
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

põhinõuded, millele ühistransport peab 
vastama, nt juurdepääs, territoriaalne 
ühendatus, turvalisus, ühe või mitme 
transpordiliigi ühendamine suurtes 
transpordisõlmedes, teenuse pakkumise 
iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja 
läbilaskevõime minimaalne kasutus;

põhinõuded, millele ühistransport peab 
vastama, nt kättesaadavus, juurdepääs, 
taskukohasus, territoriaalne ühendatus, 
turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi 
ühendamine suurtes transpordisõlmedes, 
teenuse pakkumise iseloomustus, nt 
sõiduajad, sagedus ja läbilaskevõime 
minimaalne kasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kvaliteedistandardid, mis on seotud selliste 
aspektidega nagu peatuste ja veeremi puhul 
kasutatavate seadmete omadused, 
punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, 
klienditeenindus ja teavitamine, kaebuste 
menetlemine ja hüvitamine, teenuse 
kvaliteedi kontrollimine;

kvaliteedistandardid, mis on seotud selliste 
aspektidega nagu peatuste ja veeremi puhul 
kasutatavate seadmete omadused, 
punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, 
klienditeenindus, sealhulgas teenused 
lastele, perekondadele ja eakatele, toetus
ja teavitamine, kaebuste menetlemine ja 
hüvitamine, teenuse kvaliteedi 
kontrollimine ja kõik vajalikud teenused, 
et tagada juurdepääsetavus vastavalt ÜRO 
puuetega inimeste konventsioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
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Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tariifipoliitika põhimõtted; tariifipoliitika standardid ning 
töötervishoiu ja tööohutuse standardid;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tariifipoliitika põhimõtted; tariifipoliitika põhimõtted; ning kehtivad 
sotsiaalõiguslikud ja töökaitsealased 
eeskirjad;

Or. de

Muudatusettepanek 68
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegevusnõuded, nt jalgrataste vedu,
liikluskorraldus, tõrgete korral kohaldatav 
hädaolukorra lahendamiskava.

tegevusnõuded, nt jalgrataste, 
lapsevankrite, ratastoolide, pagasi vedu
ning liikluskorraldus, tõrgete korral 
kohaldatav hädaolukorra lahendamiskava.

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegevusnõuded, nt jalgrataste vedu, 
liikluskorraldus, tõrgete korral 
kohaldatav hädaolukorra 
lahendamiskava.

muud tegevusnõuded.

Or. pl

Muudatusettepanek 70
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2 a – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

raamistik, mis kehtestab teenuste 
minimaalse taseme ühistranspordi 
streikide ajal.

Or. en

Selgitus

Teenuseid, mida osutatakse avaliku teenindamise lepingute alusel, rahastatakse avaliku 
sektori rahaga. Et kindlustada, et reisijad saavad alati tugineda kõnealustele teenustele, 
peavad liikmesriigid tagama teenuste minimaalse taseme streikide ajal.

Muudatusettepanek 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühistranspordikavade koostamisel 
võtavad pädevad asutused eelkõige 
arvesse kohaldatavaid reisijate õiguste, 
sotsiaalküsimuste, tööhõive ja 
keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

Selleks et tagada teenusepakkujate vahel 
läbipaistvad ja võrreldavad 
konkurentsitingimused ning vältida 
sotsiaalse dumpingu ohtu, peaksid 
pädevad asutused saama kehtestada 
spetsiaalsed sotsiaalsed ja teenuse 
kvaliteedinõuded.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
vajaduse korral taristuettevõtjaid ning 
reisijate ja tööandjate 
esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
vajaduse korral taristuettevõtjaid ning 
reisijate ja tööandjate organisatsioone.

Or. sv

Muudatusettepanek 73
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
vajaduse korral taristuettevõtjaid ning 
reisijate ja tööandjate 
esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
taristuettevõtjaid ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioone ning 
puuetega inimesi ja eakaid esindavaid 
organisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku reisijateveo suhtes kehtivate 
avaliku teenindamise kohustuste tehniliste 
kirjelduste ja kohaldamisala 
kindlaksmääramisel peetakse silmas 
järgmist:

välja jäetud

(a) need määratakse kindlaks kooskõlas 
artikli 2 punktiga e;
(b) need sobivad ühistranspordikava 
eesmärkide saavutamiseks;
(c) need ei lähe kaugemale sellest, mis on 
vajalik ja proportsionaalne 
ühistranspordikava eesmärkide 
saavutamiseks.
Punktis b osutatud asjakohasuse 
hindamisel võetakse arvesse seda, kas 
riigi sekkumine reisijateveoteenuse 
osutamisel on sobiv vahend 
ühistranspordikava eesmärkide 
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saavutamiseks.

Avaliku raudtee-reisijateveo puhul 
võetakse punktis c osutatud vajaduse ja 
proportsionaalsuse hindamisel arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
novembri 2012. aasta direktiivi 
2012/34/EL (millega luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond (uuesti 
sõnastatud))12 artikli 10 lõike 2 kohaselt 
osutatavaid transporditeenuseid ning 
kogu teavet, mis esitatakse 
taristuettevõtjatele ja reguleerivatele 
asutustele vastavalt kõnealuse direktiivi 
artikli 38 lõike 4 esimesele lausele.
__________________
12 ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

Or. en

Selgitus

Et säilitada vajalik paindlikkus, tuleks vältida liiga kitsaid kirjeldusi.

Muudatusettepanek 75
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

need sobivad ühistranspordikava 
eesmärkide saavutamiseks;

need sobivad ühistranspordikava 
eesmärkide saavutamiseks, s.t sobivad 
saavutatavate kvaliteedistandardite ja 
sobivate vahendite osas hankemenetluse 
liigiga, et viia ellu ühistranspordikava 
eesmärgid;

Or. de
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Muudatusettepanek 76
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud asjakohasuse 
hindamisel võetakse arvesse seda, kas 
riigi sekkumine reisijateveoteenuse 
osutamisel on sobiv vahend 
ühistranspordikava eesmärkide 
saavutamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 77
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid 
kõige tasuvamalt;

saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid 
kõige tõhusamalt, tagades kõrge 
kvaliteedi;

Or. de

Muudatusettepanek 78
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid 
kõige tasuvamalt;

saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid 
kõige tõhusamalt kõrge kvaliteedi juures, 
sealhulgas juurdepääsetavus sotsiaalses ja 
territoriaalses mõttes;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetatakse ühistranspordikavas kindlaks 
määratud nõuete kohase avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt 
pikema aja jooksul.

toetatakse ühistranspordikavas kindlaks 
määratud nõuete kohase avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt 
pikema aja jooksul ja integreeritud 
lähenemisviisiga.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral 
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioonidega
kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses 

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral 
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate organisatsioonidega kõnealuste 
tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab 
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ning võtab arvesse nende seisukohti. arvesse nende seisukohti.

Or. sv

Muudatusettepanek 81
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral 
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioonidega 
kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses 
ning võtab arvesse nende seisukohti.

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral 
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioonidega 
ning organisatsioonidega, mis esindavad 
puuetega inimesi ja eakaid, kõnealuste 
tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab 
arvesse nende seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

on avaliku teenindamise lepingu aastane 
maksimummaht rongkilomeetrites kas 
kümme miljonit rongkilomeetrit või üks 
kolmandik riigis avaliku teenindamise 
lepingu alusel osutatavast avalikust 
reisijateveoteenusest, sõltuvalt sellest, 
kumb näitaja on suurem.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Need arvud peaksid võtma arvesse liikmesriikide erinevusi.

Muudatusettepanek 83
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

on avaliku teenindamise lepingu aastane 
maksimummaht rongkilomeetrites kas 
kümme miljonit rongkilomeetrit või üks 
kolmandik riigis avaliku teenindamise 
lepingu alusel osutatavast avalikust 
reisijateveoteenusest, sõltuvalt sellest, 
kumb näitaja on suurem.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piirang 10 miljoni rongkilomeetriga või ühe kolmandikuga avaliku teenindamise kohustuse 
kogumahust ohustab ühte eriti väiksemate liikmesriikide peamist saavutust: integreeritud takti 
sõiduplaan, mis on orienteeritud põhivõrgustikule. Liikmesriikidel peaks olema võimalik anda 
põhivõrgustik ühele teenuse osutajale, et vältida konkurentsilahinguid takti sõiduplaani kulul. 
Seetõttu tuleks kaotada piirangud – liikmesriikidel peaks olema võimalus otsustada ise 
künniste üle vastavalt oma vajadustele.

Muudatusettepanek 84
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku 
teenindamise lepingute puhul määratakse 

Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku 
teenindamise lepingute puhul määratakse 
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kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski 
hüvitismakse ei tohi olla suurem, kui on 
vajalik avaliku teenindamise kohustuste 
täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud 
tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, 
võttes arvesse avaliku teenuse osutaja 
saadud tulu ja mõistlikku kasumit;

kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski 
hüvitismakse ei tohi olla suurem, kui on 
vajalik avaliku teenindamise kohustuste 
täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud 
tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, 
võttes arvesse avaliku teenuse osutaja 
saadud tulu ja mõistlikku kasumit ning 
summat, mis on vajalik investeeringuteks, 
mida on vaja selleks, et parandada 
reisijateveoteenuste kättesaadavust, 
juurdepääsetavust ja kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
 Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Lõige 5 asendatakse järgmisega:
Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 
ühenduse õigust, sealhulgas tööturu 
osapoolte vahel sõlmitud 
kollektiivlepinguid, võivad pädevad 
asutused nõuda valitud avaliku teenuse 
osutajalt, et see annaks eelnevalt 
töölevõetud töötajatele õigused, mis neil 
oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui 
pädevad asutused nõuavad avaliku 
teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete 
standardite järgimist, peavad 
pakkumisdokumendid ja avaliku 
teenindamise lepingud sisaldama 
asjaomase personali loetelu, personali 
lepingujärgsete õiguste läbipaistvaid 
üksikasju ning tingimusi, milliste alusel on 
töötajad teenustega seotud.

„Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 
ühenduse õigust, sealhulgas
sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud
kollektiivlepingute kohaldamist, nõuab 
pädev asutus valitud avaliku teenuse 
osutajalt, et see annaks eelnevalt 
töölevõetud töötajatele õigused, mis neil 
oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui pädev 
asutus nõuab avaliku teenuse osutajatelt 
teatud sotsiaalsete standardite järgimist, 
peavad pakkumisdokumendid ja avaliku 
teenindamise lepingud sisaldama 
asjaomase personali loetelu, personali 
lepingujärgsete õiguste läbipaistvaid 
üksikasju ning tingimusi, milliste alusel on 
töötajad teenustega seotud.”

Or. de
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Muudatusettepanek 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Lõige 5 asendatakse järgmisega:
Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 
ühenduse õigust, sealhulgas tööturu 
osapoolte vahel sõlmitud 
kollektiivlepinguid, võivad pädevad 
asutused nõuda valitud avaliku teenuse 
osutajalt, et see annaks eelnevalt 
töölevõetud töötajatele õigused, mis neil 
oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui
pädevad asutused nõuavad avaliku 
teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete 
standardite järgimist, peavad 
pakkumisdokumendid ja avaliku 
teenindamise lepingud sisaldama 
asjaomase personali loetelu, personali 
lepingujärgsete õiguste läbipaistvaid 
üksikasju ning tingimusi, milliste alusel 
on töötajad teenustega seotud.

„Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 
ühenduse õigust, sealhulgas
sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud
kollektiivlepingute kohaldamist, nõuab 
pädev asutus valitud avaliku teenuse 
osutajalt, et see annaks eelnevalt 
töölevõetud töötajatele õigused, mis neil 
oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Nimetatud 
direktiiv ei takista liikmesriike tagamast 
töötajate muude õiguste kui nende, mis on 
hõlmatud direktiiviga 2001/23/EÜ, 
üleviimise tingimusi. Liikmesriigid on 
kohustatud järgima töötajatele 
soodsamaid siseriiklike õigusaktide, 
eeskirjade, haldussätete, 
kollektiivlepingute või tööturu osapoolte 
vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud 
töö- ja sotsiaalseid standardeid.”

Or. de

Muudatusettepanek 87
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad Pädevad asutused kehtestavad ilma, et see 
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siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele ja
sotsiaalsetele normidele või peavad 
kehtestama sotsiaalsed ja kvalitatiivsed
kriteeriumid, lisatakse need normid ja 
kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja 
avaliku teenindamise lepingutesse.

piiraks siseriiklikku õigust ja ühenduse 
õigust, sealhulgas kollektiivlepinguid, mis 
on sõlmitud sotsiaalpartnerite vahel, 
kriteeriumid ja sotsiaalsed normid, 
määravad kindlaks asjakohased 
sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid 
ning lisavad need normid ja kriteeriumid 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse, sõltumatult 
lepingute sõlmimise korrast, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriigi, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil on asjaomase personali 
jaoks olemas seadus, määrus või siduv 
kogu sektorit hõlmav kollektiivleping, 
sealhulgas siduvad sotsiaalsed normid 
ja/või kohustuslik personali üleminek 
teenuse osutaja muutuse korral.

Or. en

Selgitus

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Muudatusettepanek 88
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad 
siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele ja 

Pädevad asutused kehtestavad, ilma et see 
piiraks liikmesriikide ja ühenduse õiguse, 
sealhulgas sotsiaalpartnerite vahel 
sõlmitud kollektiivlepingute kohaldamist, 
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sotsiaalsetele normidele või peavad 
kehtestama sotsiaalsed ja kvalitatiivsed 
kriteeriumid, lisatakse need normid ja 
kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja 
avaliku teenindamise lepingutesse.

kvaliteedi- ja sotsiaalsed normid ning
lisavad need pakkumisdokumentidesse ja 
avaliku teenindamise lepingutesse, 
sõltumata pakkumismenetlusest.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad 
siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele ja sotsiaalsetele 
normidele või peavad kehtestama 
sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid, 
lisatakse need normid ja kriteeriumid 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse.

Kui pädevad asutused nõuavad liikmesriigi
õigusest lähtuvalt, et avaliku teenuse 
osutajad peavad vastama teatavatele 
kriteeriumidele ja sotsiaalsetele normidele 
või peavad kehtestama sotsiaalsed ja 
kvalitatiivsed kriteeriumid, lisatakse need 
normid ja kriteeriumid 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad
siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele ja sotsiaalsetele 

Kui pädevad asutused peavad nõudma
siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele, sotsiaalsetele ja 
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normidele või peavad kehtestama
sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid,
lisatakse need normid ja kriteeriumid 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse.

keskkonnanormidele. Vastavalt 
siseriiklikule õigusele lisatakse 
sotsiaalsed, keskkonna- ja kvalitatiivsed 
normid ja kriteeriumid 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomase personali jaoks ei ole 
olemasolevat seadust, määrust või siduvat, 
kogu sektorit hõlmavat kollektiivlepingut, 
sealhulgas üks käesoleva artikli lõigete 5 
ja 6 valikutest (personali kohustuslik 
üleminek ja/või siduvad sotsiaalsed 
normid) riiklikul või kohalikul tasandil, 
peab pädev asutus tegema hiljemalt 
sisemaise raudteeturu avamisel kindlaks, 
et sotsiaalseid norme ja/või personali 
üleminekut nõutakse riigihankeprotsessis.

Or. en

Selgitus

Vaja on selgitada personaliga seotud küsimusi. Ettepanek pakub personali kaitse ja ausa 
konkurentsi miinimumtaset, olgugi et parem viis on kasutada ühte artikli 4 lõigete 5 või 6 
valikut koos põhjendustega 16 ja 17 liikmesriigi kogu sektorit hõlmavate kollektiivlepingute, 
määruste või seaduse kaudu. Ainult käesoleva täiendava lõikega saab kõigis ELi 
liikmesriikides saavutada personali kaitse edasise liberaliseerimise käigus.

Muudatusettepanek 92
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Pädev asutus võib välistada 
kolmandate riikide teenusepakkujate 
osalemise võistupakkumises, kui nendes 
kolmandates riikides ei ole ette nähtud 
võistupakkumist liidu liikmesriikide 
ettevõtjate jaoks.”

Or. de

Muudatusettepanek 93
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõige 4 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„4. Kui liikmesriigi õigusega ei ole 
keelatud, võib pädev asutus otsustada 
sõlmida avaliku teenindamise otselepingu 
juhul, kui:
(a) avaliku teenindamise lepingu 
keskmine aastane väärtus on 
hinnanguliselt: väiksem kui 1 000 000 
eurot või väiksem kui 5 000 000 eurot, kui 
leping hõlmab ka avalikke 
raudteeveoteenuseid, või
(b) avaliku teenindamise lepingu puhul 
on tegemist avalike reisijateveoteenuste 
osutamisega aastas vähem kui 300 000 
kilomeetrit või vähem kui 150 000 
kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke 
raudteeveoteenuseid.



AM\1004472ET.doc 37/45 PE519.754v01-00

ET

Kui avaliku teenindamise otseleping 
sõlmitakse väikese või keskmise 
suurusega ettevõtjaga, kellele kuulub 
mitte rohkem kui 23 maanteesõidukit, 
võib neid piirmäärasid suurendada kas 
hinnangulise keskmise aastase 
maksumuseni vähem kui 2 000 000 
miljonit eurot või aastas osutatavate 
avalike reisijateveoteenuste osas vähem 
kui 600 000 kilomeetrini.”;

Or. en

Selgitus

Raportöör soovitab lükata tagasi komisjoni ettepaneku ja pöörduda tagasi esialgse artikli 5 
lõike 4 juurde (2012/34/EL). Riikidel peab olema võimalik valida vastavalt oma 
konkreetsetele vajadustele – mis erinevad liikmesriigiti –, milline vahend on asjakohasem. 
Valiku kaotamine komisjoni poolt näitab usalduse puudumist ja soovi hallata suveräänsete 
liikmesriikide otsuseid, mida mitme liikmesriigi parlamendid on juba kritiseeritud austuse 
puudumise tõttu subsidiaarsuse põhimõtte vastu – ja Euroopa Parlament peaks selle seega 
tagasi lükkama.

Muudatusettepanek 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi õigusega ei ole keelatud, 
võib pädev asutus otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise otselepingu juhul, 
kui:

Kui liikmesriigi õigusega ei ole keelatud, 
võib pädev asutus otsustada sõlmida 
maksimaalselt viieks aastaks avaliku 
teenindamise otselepingu juhul, kui:

Or. en

Selgitus

Otselepingute kestus ei tohi ületada viit aastat.
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Muudatusettepanek 95
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi õigusega ei ole keelatud, 
võib pädev asutus otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise otselepingu juhul, 
kui:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Täpse tehnilise aruande alusel, mis 
on koostatud hiljemalt 24 kuud enne 
kehtiva lepingu tähtaja lõppu, 
adresseeritud sõltumatule riiklikule 
reguleerivale asutusele ja vastab 
alljärgnevatele kriteeriumitele:
– võrgustiku keerukus, mis tingib 
vajaduse mitmeliigilise üldise 
lähenemisviisi järele, võttes arvesse 
asjaomase geograafilise piirkonna 
raudteesüsteemi tihedust ja selle teenuste 
osutamise sagedust või kui 
raudteesüsteemil on teatavad eripärad, 
mis erinevad olulisel määral tavapärastest 
eeskirjadest;
– majanduslik mõõde võimaldab 
põhjendada avaliku teenindamise lepingu 
elujõulisust tasuvate ja mittetasuvate 
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piirkondade vahelise erinevuse 
kompenseerimise kaudu ja/või praeguse 
käitaja tootlikkuse ja tulemuslikkuse 
kasvu kaudu, olenevalt sellest, mida pädev 
asutus soovib kasutada;
– praeguse avaliku teenindamise lepingu 
kasutajate suurenenud rahulolu, mis on 
välja toodud käesoleva määruse artikli 7 
lõikes 1 osutatud aastaaruandes;
Sõltumatu riiklik reguleeriv asutus 
määrab käesoleva hästi põhjendatud 
aruande esitamise pädeva asutuse taotluse 
korral. Sõltumatu riikliku pädeva asutuse 
arvamus on siduv ja viivitamata 
kohaldatav.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetlusest välja teenuse 
osutajaid või ettevõtjaid, kui kontroll 
kuulub otseselt või kaudselt isikule või 
isikutele kolmandast riigist või 
kolmandatest riikidest, kui sellistel riikidel 
ei ole sätteid, mis lubavad 
võistupakkumisi teha äriühingutele liidu 
liikmesriikidest või ei paku tõhusat 
juurdepääsu oma turgudele. Selle lõike 
kohaldamisel kujutavad endast kontrolli 
õigused, lepingud või muud vahendid, mis 
kas eraldi või koos ning võttes arvesse 
asjaomase fakti või seaduse kaalutlusi, 
annavad võimaluse rakendada otsustavat 
mõju ettevõtja üle, eelkõige alljärgneva 
abil:
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(a) omandus või õigus kasutada kõiki või 
osa ettevõtja varadest;
(b) õigused või lepingud, mis annavad 
otsustava mõju ettevõtja organite 
koosseisu, hääletamise või otsuste üle.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise lepingud ühe ja 
sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava 
raudtee-reisijateveo kohta mitme eri 
raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad 
pädevad asutused enne hankemenetluse 
käivitamist otsustada piirata ühe 
raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate 
lepingute arvu.”

Or. de

Muudatusettepanek 99
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lõige 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise lepingud ühe ja 
sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava 
raudtee-reisijateveo kohta mitme eri 
raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad 
pädevad asutused enne hankemenetluse 
käivitamist otsustada piirata ühe 
raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate 
lepingute arvu.”

Or. en

Selgitus

See võiks luua ebavõrdsed konkurentsitingimused võimalike pakkujate vahel. Praegune artikli 
5 lõige 6 on parem.

Muudatusettepanek 100
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku 
teenindamise lepingud ühe ja sama võrgu 
või liinikogumi osi hõlmava raudtee-
reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-
ettevõtjaga. Selleks võivad pädevad 
asutused enne hankemenetluse käivitamist 
otsustada piirata ühe raudteeveo-
ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu.

Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku 
teenindamise lepingud ühe ja sama võrgu 
või liinikogumi osi hõlmava raudtee-
reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-
ettevõtjaga. Selleks võivad pädevad 
asutused enne hankemenetluse käivitamist 
otsustada piirata ühe raudteeveo-
ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu. 
Selle tulemuseks ei tohi siiski olla 
ligipääsu ja juurdepääsetavuse ning 
teenuste osutamise mahu vähenemine 



PE519.754v01-00 42/45 AM\1004472ET.doc

ET

reisijate jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – lõige 1
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 
ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-
reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise 
lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv 
juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale 
veeremile.

Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad 
pädevad asutused vajalikud meetmed, et 
tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada 
raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku 
teenindamise lepingu alusel, tõhus ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud 
teenusteks sobivale veeremile.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides b ja c osutatud juhtudel on 
pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku 
teenuse osutaja annaks veeremi pärast 
avaliku teenindamise lepingu kehtivuse 
lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping 
sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada 
uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle 
võtma. Veerem antakse üle turuhinnaga.

Punktides b ja c osutatud juhtudel on 
pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku 
teenuse osutaja annaks veeremi pärast 
avaliku teenindamise lepingu kehtivuse 
lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping 
sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada 
uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle 
võtma. Veerem antakse üle vastavalt 
turuhinnale.

Or. fr



AM\1004472ET.doc 43/45 PE519.754v01-00

ET

Muudatusettepanek 103
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – lõige 4
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab [kuupäev 18 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist] vastu 
meetmed, millega määratakse 
üksikasjalikult kindlaks käesoleva artikli 
lõigete 2 ja 3 kohaldamise kord. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 9a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord 
aastas koondaruande, mis käsitleb nende 
vastutusalasse kuuluvaid avaliku 
teenindamise kohustusi, avaliku 
teenindamise lepingute alguskuupäeva ja 
kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad 
on välja valinud, ning hüvitismakseid ja 
kõnealustele avaliku teenuse osutajatele 
hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes 
eristatakse bussi- ja raudteetransporti, 
võimaldatakse kontrollida ja hinnata 
ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja 
rahastamist ning vajaduse korral antakse 

Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord 
aastas koondaruande, mis käsitleb nende 
vastutusalasse kuuluvaid avaliku 
teenindamise kohustusi, avaliku 
teenindamise lepingute alguskuupäeva ja 
kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad 
on välja valinud, ning hüvitismakseid ja 
kõnealustele avaliku teenuse osutajatele 
hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes 
eristatakse bussi- ja raudteetransporti, 
võimaldatakse kontrollida ja hinnata 
ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja 
rahastamist ning vajaduse korral antakse 
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teavet omistatud ainuõiguste laadi ja 
ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad 
keskset juurdepääsu kõnealustele 
aruannetele, näiteks ühise veebiportaali 
kaudu.

teavet omistatud ainuõiguste laadi ja 
ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad 
keskset juurdepääsu kõnealustele 
aruannetele, näiteks ühise veebiportaali 
kaudu. Nende aruannete aastakokkuvõtte 
teeb komisjon ning edastab selle kõikides 
töökeeltes nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord 
aastas koondaruande, mis käsitleb nende
vastutusalasse kuuluvaid avaliku 
teenindamise kohustusi, avaliku 
teenindamise lepingute alguskuupäeva ja 
kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad 
on välja valinud, ning hüvitismakseid ja 
kõnealustele avaliku teenuse osutajatele 
hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes 
eristatakse bussi- ja raudteetransporti, 
võimaldatakse kontrollida ja hinnata 
ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja 
rahastamist ning vajaduse korral antakse 
teavet omistatud ainuõiguste laadi ja 
ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad 
keskset juurdepääsu kõnealustele 
aruannetele, näiteks ühise veebiportaali 
kaudu.

Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord 
aastas koondaruande, mis käsitleb nende 
vastutusalasse kuuluvaid avaliku 
teenindamise kohustusi, avaliku 
teenindamise lepingute alguskuupäeva ja 
kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad 
on välja valinud, ning hüvitismakseid ja 
kõnealustele avaliku teenuse osutajatele 
hüvitisena antud ainuõigusi. Selles on 
üksikasjalikult kirjeldatud saadud 
tulemuste järgimist ja tuuakse välja kõik 
raudteeveoteenuse osutamise seisukohast 
olulised näitajad, eelkõige punktuaalsus, 
usaldusväärsus, puhtus, kasutajate 
rahulolu avaliku uuringu kaudu ja 
läbilaskevõime minimaalne kasutus.
Aruandes eristatakse bussi- ja 
raudteetransporti, võimaldatakse 
kontrollida ja hinnata ühistranspordivõrgu 
toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning 
vajaduse korral antakse teavet omistatud 
ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. 
Liikmesriigid hõlbustavad keskset 
juurdepääsu kõnealustele aruannetele, 
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näiteks ühise veebiportaali kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad 
avaliku teenindamise otselepingud, mis on 
sõlmitud ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 
kuni 2. detsembrini 2019, võivad jääda 
jõusse kuni kehtivusaja lõpuni. Mingil 
juhul ei või need kehtida pärast 
31. detsembrit 2022.

Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad 
avaliku teenindamise otselepingud, mis on 
sõlmitud pärast käesoleva määruse 
jõustumist, ei või kehtida pärast 
3. detsembrit 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
See on konsolideeritult kättesaadav kolme 
kuu jooksul alates jõustumisest.

Or. fr


