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Tarkistus 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei 
ole viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana riittänyt lisäämään tämän 
liikennemuodon osuutta henkilöauto- ja 
lentoliikenteeseen nähden. Rautateiden 
henkilöliikenteen osuus eri 
liikennemuodoista Euroopan unionissa on 
pysynyt suhteellisen vakaasti kuudessa 
prosentissa. Rautateiden henkilöliikenne ei 
ole pysynyt mukana tarpeiden kehityksessä 
tarjonnan eikä laadun suhteen.

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei 
ole viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana riittänyt lisäämään tämän 
liikennemuodon osuutta henkilöauto- ja 
lentoliikenteeseen nähden. Rautateiden 
henkilöliikenteen osuus eri 
liikennemuodoista Euroopan unionissa on 
pysynyt suhteellisen vakaasti kuudessa 
prosentissa. Rautateiden henkilöliikenne ei 
ole pysynyt mukana tarpeiden kehityksessä 
tarjonnan eikä laadun suhteen. Maissa, 
jotka ovat avanneet markkinansa 
kilpailulle yhdistämällä avoimet 
käyttöoikeudet ja julkisen palvelun 
velvoitteet, rautatiealan työllisyys on 
kuitenkin lisääntynyt ja 
matkustajakilometrien määrä kasvanut, 
mikä on luonut uusia 
työllistymismahdollisuuksia rautatiealalle.

Or. en

Tarkistus 34
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen markkinat avattiin 
kilpailulle jo vuonna 2010. Lisäksi 
joissakin jäsenvaltioissa kotimaan 
henkilöliikenne on avattu kilpailulle joko 

(2) Unionin rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen markkinat avattiin 
kilpailulle jo vuonna 2010. Lisäksi 
joissakin jäsenvaltioissa kotimaan 
henkilöliikenne on avattu kilpailulle joko 
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antamalla avoimet infrastruktuurin 
käyttöoikeudet tai kilpailuttamalla julkisia 
palveluhankintoja koskevat sopimukset tai 
toteuttamalla nämä molemmat.

antamalla avoimet infrastruktuurin 
käyttöoikeudet tai kilpailuttamalla julkisia 
palveluhankintoja koskevat sopimukset tai 
toteuttamalla nämä molemmat noudattaen 
samalla SEUT-sopimuksen pöytäkirjaa 
N:o 26.

Or. en

Tarkistus 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Matkustajien palvelun korkean 
tason takaamiseksi ja julkista 
henkilöliikennettä koskevan politiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
samanaikaisesti avoimien 
käyttöoikeuksien olisi oltava sääntö, ja 
niitä olisi koordinoitava julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
pakollisella kilpailuttamisella.

Or. en

Perustelu

Avoimeen käyttöoikeuteen perustuva liikkeenharjoittaminen perustuu pelkästään kaupallisiin 
tuloksiin, ja siksi matkustajien tyytyväisyys voi parhaimmillaan tuottaa korkealaatuista 
palvelua.

Tarkistus 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Julkisia palveluhankintoja koskevan 



AM\1004472FI.doc 5/48 PE519.754v01-00

FI

sopimuksen tekeminen ilman 
tarjouskilpailua olisi rajoitettava 
erityistilanteisiin, kuten siihen, että 
palvelujen tarjoaminen on vaarassa 
häiriintyä, ja sillä olisi siksi oltava 
rajallinen voimassaoloaika.

Or. en

Perustelu

Ilman tarjouskilpailua tehdyn sopimuksen pitäisi olla poikkeus eikä sääntö.

Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Organisoidessaan julkisia 
henkilöliikennepalveluja toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
julkisen palvelun velvoitteet ja julkisten 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
maantieteellinen kattavuus ovat 
tarkoituksenmukaiset, riittävät ja oikeassa 
suhteessa julkista henkilöliikennettä 
koskevalle politiikalle niiden alueella 
asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tämä 
politiikka olisi vahvistettava julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa, ja 
markkinapohjaisille liikenneratkaisuille
olisi jätettävä tilaa. Julkista liikennettä 
koskevien suunnitelmien ja julkisen 
palvelun velvoitteiden määrittelyprosessi
olisi esitettävä avoimesti asianomaisille 
sidosryhmille ja potentiaalisille 
markkinoille tulijoille.

(4) Organisoidessaan julkisia 
henkilöliikennepalveluja toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
julkisen palvelun velvoitteet ja julkisten 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
maantieteellinen kattavuus ovat 
tarkoituksenmukaiset, riittävät ja oikeassa 
suhteessa julkista henkilöliikennettä 
koskevalle politiikalle niiden alueella 
asetettuihin tavoitteisiin nähden ja että 
SEU-sopimuksen, perusoikeuskirjan, 
SEUT-sopimuksen pöytäkirjan N:o 26 ja 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen sosiaalisia tavoitteita 
kunnioitetaan. Tämä politiikka olisi 
vahvistettava multimodaalista julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa, ja 
siinä olisi jätettävä tilaa 
liikenneratkaisuille, jotka perustuvat 
käyttäjien tarpeisiin perheet, ikääntyvät ja 
vammaiset mukaan lukien. Tällaisten 
muldimodaalista julkista liikennettä 
koskevien suunnitelmien ja julkisen 
palvelun velvoitteiden 
määrittelyprosessissa olisi yhdistettävä 



PE519.754v01-00 6/48 AM\1004472FI.doc

FI

taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen 
ulottuvuus ja se olisi esitettävä avoimesti 
asianomaisille sidosryhmille ja 
potentiaalisille markkinoille tulijoille.

Or. en

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Julkista liikennettä koskevien 
suunnitelmien vakaan rahoitusaseman 
varmistamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten on suunniteltava julkisen 
palvelun velvoitteet niin, että julkiselle 
liikenteelle asetetut tavoitteet saavutetaan 
kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon 
kyseisten velvoitteiden taloudellisten 
nettovaikutusten korvaaminen; lisäksi 
niiden on varmistettava julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
mukaisesti tarjottujen julkisten 
liikennepalvelujen pitkän aikavälin 
rahoituksen kestävyys.

(5) Julkista liikennettä koskevien 
suunnitelmien vakaan rahoitusaseman 
varmistamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten on suunniteltava julkisen 
palvelun velvoitteet niin, että julkiselle 
liikenteelle asetetut tavoitteet saavutetaan 
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja 
ottaen huomioon kyseisten velvoitteiden 
taloudellisten nettovaikutusten 
korvaaminen; lisäksi niiden on 
varmistettava julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten mukaisesti 
tarjottujen julkisten liikennepalvelujen 
pitkän aikavälin rahoituksen kestävyys.

Or. en

Tarkistus 39
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Edullisimman hinnan periaatteeseen 
perustuva kilpailuttaminen edistää 
sosiaalista polkumyyntiä, joka liittyy usein 
halvempiin tarjouksiin. Siinä säästetään 
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työntekijöiden kustannuksella muun 
muassa maksamalla pientä palkkaa ja 
teettämällä pitkiä työpäiviä 
mahdollisimman vähäisellä 
työntekijämäärällä. Jotta voidaan 
varmistaa tarjouskilpailumenettely, joka 
ei perustu edullisimpaan hintaan vaan 
laatuun, ja ottaa huomioon kansalliset 
olosuhteet, jäsenvaltioiden on voitava 
päättää, miten hankintamenettely 
toteutetaan.

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on edelleen oltava vapaus päättää, tekevätkö ne sopimuksen 
suoraan vai tarjouskilpailun perusteella.

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On varmistettava, että 
kustannustehokkuutta ei saavuteta 
tarjotun palvelun laadun tai 
työntekijöiden työolojen kustannuksella.
Tämän varmistamiseksi 
tarjouskilpailumenettelyyn on 
sisällytettävä sosiaaliset vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 41
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Rautateiden julkisen henkilöliikenteen
sujumiseksi juohevasti on erityisen 
tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset 
noudattavat näitä julkisen palvelun 
velvoitteita koskevia kriteerejä ja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
soveltamisalaa, sillä avoimeen 
käyttöoikeuteen perustuva 
liikenteenharjoittaminen on sovitettava 
huolellisesti yhteen julkista 
palveluhankintaa koskevan sopimuksen 
piiriin kuuluvan liikenteenharjoittamisen 
kanssa. Tästä syystä riippumattoman 
rautateiden sääntelyelimen olisi 
varmistettava, että tätä menettelyä 
sovelletaan oikein ja että se on avoin.

(6) Jotta rautateiden julkinen 
henkilöliikenne sujuisi juohevasti ja 
täyttäisi asiakkaiden tarpeet kunnioittaen 
samalla alan työntekijöiden oikeuksia, on 
erityisen tärkeää, että toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat näitä julkisen 
palvelun velvoitteita koskevia kriteerejä ja 
julkisia palveluhankintoja koskevien 
sopimusten soveltamisalaa, sillä avoimeen 
käyttöoikeuteen perustuva 
liikenteenharjoittaminen on sovitettava 
huolellisesti yhteen julkista 
palveluhankintaa koskevan sopimuksen 
piiriin kuuluvan liikenteenharjoittamisen 
kanssa. Tästä syystä riippumattoman 
rautateiden sääntelyelimen olisi 
varmistettava, että tätä menettelyä 
sovelletaan oikein ja että se on avoin.

Or. en

Tarkistus 42
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisia palveluja koskevien 
sopimusten tekemiselle ilman 
tarjouskilpailua asetettuja tiettyjä ylärajoja 
on mukautettava rautatieliikenteen osalta 
niiden erityisten taloudellisten olosuhteiden 
mukaisesti, joissa tämän sektorin 
tarjouskilpailut järjestetään.

(9) Julkisia palveluja koskevien 
sopimusten tekemiselle ilman 
tarjouskilpailua asetettuja tiettyjä ylärajoja 
on mukautettava rautatieliikenteen osalta 
yleishyödyllisten palvelujen sosiaalisten ja 
alueellisten vaatimusten ja niiden 
erityisten taloudellisten olosuhteiden 
mukaisesti, joissa tämän sektorin 
tarjouskilpailut järjestetään.

Or. en
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Tarkistus 43
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vastavuoroisuuden periaate on 
tärkeä keino ehkäistä kilpailun 
vääristymistä. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava kolmansien maiden yrityksiin, 
jotka haluavat osallistua unionin 
tarjouskilpailumenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 44
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vastavuoroisuusperiaate eli 
osallistuminen julkisen liikenteen 
markkinoihin on tärkeä keino, jolla 
estetään kilpailun vääristymistä, ja tätä 
periaatetta olisi sovellettava toimiluvan 
saaneiden jäsenvaltioiden 
rautatieyritysten ja niiden tytäryhtiöiden 
ohella myös kolmansien maiden 
yrityksiin, jotka haluavat osallistua 
unionissa käynnistettävään julkisia 
palveluhankintoja koskevaan 
menettelyyn.

Or. de

Tarkistus 45
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Rautateiden henkilöliikenteen 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, 
että tämän sektorin julkisia palveluja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on 
olemassa yhteiset säännöt, joita sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(10) Rautateiden henkilöliikenteen 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, 
että tämän sektorin julkisia palveluja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on 
olemassa yhteiset säännöt, joita sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, 
jotta kaikilla mahdollisilla 
tarjouksentekijöillä olisi tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Perustelu

Kilpailuttamisella olisi oltava yhteiset säännöt, jotka muodostavat pieniä ja uusia 
markkinoille tulijoita kilpailuun kannustavat puitteet.

Tarkistus 46
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Rautateiden henkilöliikenteen 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, 
että tämän sektorin julkisia palveluja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on 
olemassa yhteiset säännöt, joita sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(10) Rautateiden henkilöliikenteen 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, 
että tämän sektorin julkisia palveluja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on 
olemassa yhteiset säännöt, jotka ovat myös 
SEU- ja SEUT-sopimuksessa asetettujen 
sosiaalisten tavoitteiden ja yleiseen etuun 
liittyvien velvoitteiden mukaisia ja joita 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 47
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, 
jäsenvaltioiden on tärkeä taata julkisen 
liikenteen harjoittajien henkilökunnan 
sosiaalisen suojelun riittävä taso.

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunnan kaikki 
jäsenet hyötyvät täysimääräisesti 
rautateiden kotimaan henkilöliikenteen 
markkinoiden korkealaatuisesta 
tarjonnasta, joka on SEUT-sopimuksessa 
asetettujen tavoitteiden ja SEUT-
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 
yleishyödyllisiä palveluja koskevien 
tavoitteiden mukaista, jäsenvaltioiden on 
tärkeä taata julkisen liikenteen harjoittajien 
henkilökunnan sosiaalisen suojelun korkea
taso ja hyvät työolot noudattaen alan 
työehtosopimuksia.

Or. en

Tarkistus 48
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, jäsenvaltioiden 
on tärkeä taata julkisen liikenteen 
harjoittajien henkilökunnan sosiaalisen 
suojelun riittävä taso.

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, jäsenvaltioiden 
on tärkeä taata

1) julkisen liikenteen harjoittajien 
henkilökunnan sosiaalisen suojelun riittävä 
taso;
2) palvelujen vähimmäistaso julkisen 
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liikenteen lakkojen aikana.

Or. en

Perustelu

Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten alaiset palvelut rahoitetaan julkisilla 
varoilla. Sen varmistamiseksi, että matkustajat voivat aina luottaa näihin palveluihin, 
jäsenvaltioiden on taattava palvelujen vähimmäistaso lakkojen aikana.

Tarkistus 49
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, jäsenvaltioiden 
on tärkeä taata julkisen liikenteen 
harjoittajien henkilökunnan sosiaalisen 
suojelun riittävä taso.

(11) Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-
edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, jäsenvaltioiden 
on tärkeä taata joka tapauksessa julkisen 
liikenteen harjoittajien henkilökunnan 
sosiaalisen suojelun riittävä taso 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Riittävä taso olisi taattava 
viimeistään avattaessa kotimaiset 
rautatiemarkkinat kansallisella 
lainsäädännöllä ja/tai toimialakohtaisilla 
työehtosopimuksella asettamalla 
sosiaaliset vaatimukset ja/tai vaatimalla 
asiaankuuluvan alan henkilökunnan 
siirtämistä.

Or. en

Perustelu

Tasavertaisista sosiaalisista edellytyksistä olisi kilpailtava, ja siksi kunkin jäsenvaltion olisi 
tarjottava henkilökunnan riittävä suojelu kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla 
sen tätä aluetta koskevien omien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. On myös löydettävä 
erityisratkaisut virkamiehille tai henkilökunnalle, jonka työsuhteen laatu on vastaava kuin 
virkamiehillä, jotka muodostavat edelleen merkittävän osan rautatiealan kaikista 
työntekijöistä.
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Tarkistus 50
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jos julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen tekeminen voi 
johtaa julkisen liikenteen harjoittajan 
vaihtumiseen, toimivaltaisten 
viranomaisten on edellytettävä valittuja 
julkisen liikenteen harjoittajia 
soveltamaan työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltion lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 
2001 annetun neuvoston direktiivin 
2001/23/EY säännöksiä. Tämä direktiivi 
ei estä jäsenvaltioita turvaamasta muita 
kuin direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettujen työntekijöiden oikeuksien 
siirtoa koskevia ehtoja ja ottamasta siinä 
yhteydessä tarvittaessa huomioon 
kansallisissa laeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä tai 
työmarkkinaosapuolten välillä tehdyissä 
työehtosopimuksissa tai muissa 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa vahvistetut työnormit ja 
sosiaaliset säännöt, jotka ovat 
suotuisammat työntekijälle.

Or. de

Tarkistus 51
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jos julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen tekeminen voi 
johtaa julkisen liikenteen harjoittajan 
vaihtumiseen, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi edellytettävä valittuja 
julkisen liikenteen harjoittajia 
soveltamaan työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltion lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 
2001 annetun neuvoston direktiivin 
2001/23/EY säännöksiä. Tämä direktiivi 
ei estä jäsenvaltioita turvaamasta muita 
kuin direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettujen työntekijöiden oikeuksien 
siirtoa koskevia edellytyksiä. 
Jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa 
kansallisissa laeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä tai 
työmarkkinaosapuolten välillä tehdyissä 
työehtosopimuksissa tai muissa 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa vahvistettuja työnormeja ja 
sosiaalisia sääntöjä, jotka ovat 
suotuisammat työntekijälle.

Or. de

Tarkistus 52
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
vahvistettava sosiaalisia ja laadullisia 
ehtoja ylläpitääkseen ja parantaakseen 
julkisen palvelun velvoitteiden 
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laatuvaatimuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi työoloja koskevia 
vähimmäisehtoja, matkustajan oikeuksia, 
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita, 
ympäristönsuojelua, matkustajien ja 
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 
sekä työehtosopimuksiin perustuvia 
velvoitteita ja muita sääntöjä ja 
sopimuksia, jotka koskevat työpaikkaa ja 
sosiaalista suojelua paikassa, jossa 
palvelu tarjotaan.

Or. de

Tarkistus 53
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
vahvistettava sosiaalisia ja laadullisia 
ehtoja ylläpitääkseen ja parantaakseen 
julkisen palvelun velvoitteiden 
laatuvaatimuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi työoloja koskevia 
vähimmäisehtoja, matkustajan oikeuksia, 
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita, 
ympäristönsuojelua, matkustajien ja 
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 
sekä työehtosopimuksiin perustuvia 
velvoitteita ja muita sääntöjä ja 
sopimuksia, jotka koskevat työpaikkaa ja 
sosiaalista suojelua paikassa, jossa 
palvelu tarjotaan. Avointen ja 
vertailtavissa olevien kilpailuolojen 
varmistamiseksi liikenteenharjoittajien 
välillä ja sosiaalisen polkumyynnin riskin 
estämiseksi voivat toimivaltaiset 
viranomaiset asettaa erityisiä sosiaalisia 
ja palvelun laatua koskevia vaatimuksia.

Or. de
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Tarkistus 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Väärinkäytösten vähentämiseksi 
alihankinnoissa ja rautatietyöntekijöiden 
oikeuksien suojelemiseksi olisi 
varmistettava syrjimättömältä pohjalta, 
että alihankkijoita voidaan pitää 
vastuullisena työntekijöille kuuluvista 
saatavista ja/tai maksamatta olevista 
sosiaaliturvamaksuista 
työmarkkinaosapuolten yhteisiin 
rahastoihin tai instituutioihin, joista 
säädetään lainsäädännössä tai 
työehtosopimuksessa. Jäsenvaltioiden 
olisi joka tapauksessa voitava ottaa 
käyttöön ja/tai soveltaa tiukempia 
vastuusääntöjä kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. de

Tarkistus 55
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 
sisäisen logiikan mukaisesti olisi tehtävä 
selväksi, että 2 päivään joulukuuta 2019 
kestävä siirtymäaika viittaa ainoastaan 
velvollisuuteen kilpailuttaa julkisia 
palveluja koskevat sopimukset.

(14) Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 
sisäisen logiikan mukaisesti olisi tehtävä 
selväksi, että 2 päivään joulukuuta 2019 
kestävä siirtymäaika viittaa ainoastaan 
velvollisuuteen kilpailuttaa julkisia 
palveluja koskevat sopimukset. 
Siirtymäajan avulla jäsenvaltiot voivat 
varmistaa, että 
tarjouskilpailumenettelyissä noudatetaan 
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SEU-sopimuksessa ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 26 asetettuja sosiaalisia 
tavoitteita sekä sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
pakollista kilpailuttamista varten vaatii 
jonkin verran lisäaikaa, jotta yritykset, 
joiden kanssa tällaisia sopimuksia on ennen 
tehty, ehtivät toteuttaa tehokkaita ja 
kestäviä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. 
Tämän vuoksi tarvitaan 
siirtymätoimenpiteitä niiden sopimusten 
osalta, jotka tehdään ilman 
tarjouskilpailua tämän asetuksen 
voimaantulopäivän ja 3 päivän joulukuuta 
2019 välisenä aikana.

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
pakollista kilpailuttamista varten vaatii 
jonkin verran lisäaikaa, jotta yritykset, 
joiden kanssa tällaisia sopimuksia on ennen 
tehty, ehtivät toteuttaa tehokkaita ja 
kestäviä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. 
Tällaisia sopimuksia koskeva 
tarjouskilpailumenettely olisi otettava 
vaiheittain käyttöön tämän asetuksen 
voimaantulopäivän ja 3 päivän joulukuuta 
2019 välisenä aikana.

Or. en

Perustelu

Tarjouskilpailumenettelyt on otettava käyttöön vaiheittain alkaen tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä, koska aiemmin ilman tarjouskilpailua tehdyistä sopimuksista on 
järjestettävä tarjouskilpailu 3. joulukuuta 2019 lähtien.

Tarkistus 57
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
pakollista kilpailuttamista varten vaatii 
jonkin verran lisäaikaa, jotta yritykset, 
joiden kanssa tällaisia sopimuksia on ennen 
tehty, ehtivät toteuttaa tehokkaita ja 
kestäviä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä.
Tämän vuoksi tarvitaan 
siirtymätoimenpiteitä niiden sopimusten 
osalta, jotka tehdään ilman tarjouskilpailua 
tämän asetuksen voimaantulopäivän ja 3 
päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana.

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
vapaaehtoista kilpailuttamista varten ja 
sosiaalisen suojelun riittävän tason sekä 
julkisen liikenteen harjoittajien 
henkilökunnan hyvien työolojen 
varmistaminen kyseisessä jäsenvaltiossa 
vaatii jonkin verran lisäaikaa, jotta 
yritykset, joiden kanssa tällaisia 
sopimuksia on ennen tehty, ehtivät 
toteuttaa tehokkaita ja kestäviä sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä. Joka tapauksessa
tarvitaan siirtymätoimenpiteitä niiden 
sopimusten osalta, jotka tehdään ilman 
tarjouskilpailua tämän asetuksen 
voimaantulopäivän ja 3 päivän joulukuuta
2019 välisenä aikana.

Or. en

Tarkistus 58
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kun rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinat on saatu 
avatuiksi, toimivaltaisten viranomaisten 
saattaa olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin 
kilpailun varmistamiseksi rajoittamalla 
yhden ja saman rautatieyrityksen kanssa 
tekemiensä sopimusten lukumäärää; tästä 
on annettava asianmukaisia säännöksiä.

(16) Kun rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen markkinat on saatu 
avatuiksi, toimivaltaisten viranomaisten 
saattaa olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin 
riittävän kilpailun varmistamiseksi 
rajoittamalla yhden ja saman 
rautatieyrityksen kanssa tekemiensä 
sopimusten lukumäärää; tästä on annettava 
asianmukaisia säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 59
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta voitaisiin luoda sellaiset 
puite-edellytykset, joissa yhteiskunta 
hyötyy täysimääräisesti rautateiden 
kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden 
tosiasiallisesta avaamisesta, 
jäsenvaltioiden on tärkeä taata joka 
tapauksessa julkisen liikenteen 
harjoittajien henkilökunnan sosiaalisen 
suojelun riittävä taso kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla.
Riittävä taso olisi taattava viimeistään 
avattaessa kotimaiset rautatiemarkkinat 
kansallisella lainsäädännöllä ja/tai 
toimialakohtaisilla työehtosopimuksella 
asettamalla sosiaaliset vaatimukset ja/tai 
vaatimalla asiaankuuluvan alan 
henkilökunnan siirtämistä.

Or. en

Perustelu

Tasavertaisista sosiaalisista edellytyksistä olisi kilpailtava, ja siksi kunkin jäsenvaltion olisi 
tarjottava henkilökunnan riittävä suojelu kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla 
sen tätä aluetta koskevien omien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. On myös löydettävä 
erityisratkaisut virkamiehille tai henkilökunnalle, jonka työsuhteen laatu on vastaava kuin 
virkamiehillä, jotka muodostavat edelleen merkittävän osan rautatiealan kaikista 
työntekijöistä.

Tarkistus 60
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta voitaisiin kokonaisvaltaisesti 
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hyötyä reilusta ja tasavertaisesta 
kilpailusta henkilöliikenteessä 
toissijaisuusperiaatteen nojalla, 
jäsenvaltioiden on hyvin tärkeää 
varmistaa sosiaalisen ulottuvuuden 
huomioon ottaminen rautatieliikenteen 
tarjonnassa, jotta poistettaisiin 
kaikenlainen sosiaalinen polkumyynti, 
joka heikentäisi alueen rautatieliikenteen 
tarjonnan laatua. Toimivaltaiset 
viranomaiset panevat täytäntöön 
laadukkaat sosiaaliset puitteet erityisesti 
ottamalla rautatiealalla käyttöön 
kansalliset työehtosopimukset mutta myös 
ottamalla henkilöstön mukaan 
hankintasopimusten tekomenettelyihin.

Or. fr

Tarkistus 61
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja 
joka huolehtii taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;

”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole jäsenvaltion alue ja
joka huolehtii taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;

Or. fr

Tarkistus 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta



AM\1004472FI.doc 21/48 PE519.754v01-00

FI

Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja 
joka huolehtii taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;

”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja 
joka huolehtii muun muassa alueen, 
taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;

Or. pl

Perustelu

Koska EU:n jäsenvaltioissa erittäin usein alueet sekä muut hallinnolliset yksiköt järjestävät 
julkisen liikenteen määritelmää on laajennettava.

Tarkistus 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Kyseisissä julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa on 
määriteltävä julkista liikennettä koskevan 
politiikan tavoitteet ja näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanokeinot, jotka kattavat
niiden vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Suunnitelmiin on 
kuuluttava vähintään seuraavaa:

Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia niiden vastuulla olevalle 
alueelle. Kyseisissä julkista liikennettä 
koskevissa suunnitelmissa on määriteltävä 
julkista liikennettä koskevan politiikan 
tavoitteet ja näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanokeinot niiden vastuulla 
olevalle alueelle. Suunnitelmiin on 
kuuluttava vähintään seuraavaa:

Or. pl
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Perustelu

Muotoilu on tarpeeton. Asetusehdotuksen mukaan liikennesuunnitelmat laajennetaan 
käsittämään kaikki tärkeimmät liikennemuodot. Artiklan mukaisessa laajuudessa laaditut 
lisäsuunnitelmat saattavat aiheuttaa toimivaltaisille elimille valtavia kustannuksia hyötyyn 
nähden. Toimivaltaisilla elimillä on oltava vapaus liikennemuotojen määrittelyyn.

Tarkistus 64
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

perusvaatimukset, jotka julkisen liikenteen 
tarjonnan on täytettävä, esimerkiksi 
esteetön pääsy, alueiden väliset yhteydet, 
turvallisuus, liikennemuotojen sisäiset ja 
niiden väliset liityntäyhteydet tärkeimmissä 
solmukohdissa, tarjonnan piirteet kuten 
toiminta-aika, vuorovälit ja kapasiteetin 
vähimmäiskäyttöaste;

perusvaatimukset, jotka julkisen liikenteen 
tarjonnan on täytettävä, esimerkiksi 
saatavuus, esteetön pääsy, edullisuus, 
alueiden väliset yhteydet, turvallisuus, 
liikennemuotojen sisäiset ja niiden väliset 
liityntäyhteydet tärkeimmissä 
solmukohdissa, tarjonnan piirteet kuten 
toiminta-aika, vuorovälit ja kapasiteetin 
vähimmäiskäyttöaste;

Or. en

Tarkistus 65
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

laatuvaatimukset, jotka liittyvät tekijöihin 
kuten asemien ja liikkuvan kaluston 
varustelutaso, täsmällisyys ja luotettavuus, 
siisteys, asiakaspalvelu ja -tiedotus, 
valitusten käsittely ja oikaisukeinot sekä 

laatuvaatimukset, jotka liittyvät tekijöihin 
kuten asemien ja liikkuvan kaluston 
varustelutaso, täsmällisyys ja luotettavuus, 
siisteys, asiakaspalvelu, johon kuuluvat 
lasten, perheiden ja ikääntyvien palvelut, 
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palvelun laadun valvonta; asiakastuki ja -tiedotus, valitusten käsittely 
ja oikaisukeinot sekä palvelun laadun 
valvonta sekä kaikki tarvittavat palvelut, 
joilla varmistetaan esteettömyys 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

hinnoitteluperiaatteet; hinnoittelustandardit sekä työterveys- ja 
turvallisuusstandardit;

Or. en

Tarkistus 67
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

hinnoitteluperiaatteet; hinnoitteluperiaatteet sekä sosiaaliseen 
suojeluun ja työsuhdeturvaan 
sovellettavat säännöt;

Or. de

Tarkistus 68
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

toiminnalliset vaatimukset kuten 
polkupyörien kuljettaminen, liikenteen 
hallinta ja varautumissuunnitelma 
häiriötilanteita varten.

toiminnalliset vaatimukset kuten 
polkupyörien, lastenvaunujen, 
pyörätuolien ja matkatavaroiden
kuljettaminen, liikenteen hallinta ja 
varautumissuunnitelma häiriötilanteita 
varten.

Or. en

Tarkistus 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

toiminnalliset vaatimukset kuten 
polkupyörien kuljettaminen, liikenteen 
hallinta ja varautumissuunnitelma 
häiriötilanteita varten.

muut toiminnalliset vaatimukset.

Or. pl

Tarkistus 70
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

puitteet, joilla varmistetaan palvelujen 
vähimmäistaso julkisen liikenteen 
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lakkojen aikana.

Or. en

Perustelu

Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten alaiset palvelut rahoitetaan julkisilla 
varoilla. Sen varmistamiseksi, että matkustajat voivat aina luottaa näihin palveluihin, 
jäsenvaltioiden on taattava palvelujen vähimmäistaso lakkojen aikana.

Tarkistus 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
1 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava erityisesti 
huomioon matkustajien oikeuksiin, 
sosiaaliseen suojeluun, työllisyyteen ja 
ympäristönsuojeluun sovelletaan säännöt.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
avointen ja vertailtavissa olevien 
kilpailuolojen varmistamiseksi 
liikenteenharjoittajien välillä ja 
sosiaalisen polkumyynnin riskin 
välttämiseksi asettaa erityisiä sosiaalisia 
ja palvelun laatua koskevia vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 72
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 
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asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, tarvittaessa 
rataverkon haltijat sekä matkustajia ja 
työntekijöitä edustavat järjestöt.

asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, tarvittaessa 
rataverkon haltijat sekä matkustaja- ja 
työntekijäjärjestöt.

Or. sv

Tarkistus 73
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
1 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 
asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, tarvittaessa
rataverkon haltijat sekä matkustajia ja 
työntekijöitä edustavat järjestöt.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 
asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, rataverkon 
haltijat sekä matkustajia ja työntekijöitä 
edustavat järjestöt ja vammaisia ja 
ikääntyviä edustavat järjestöt.

Or. en

Tarkistus 74
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista henkilöliikennettä koskevien 
julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät ja 
niiden soveltamisala on vahvistettava 

Poistetaan.
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seuraavasti:
(a) ne on määriteltävä 2 artiklan e 
alakohdan mukaisesti;
(b) niiden on oltava tarkoituksenmukaisia 
julkista liikennettä koskevan 
suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi;
(c) ne eivät saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen ja oikeasuhteista julkista 
liikennettä koskevan suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Edellä b alakohdassa tarkoitetun 
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on 
otettava huomioon se, ovatko julkisen 
vallan toimet henkilöliikenteen 
tarjoamisessa soveltuva keino päästä 
julkista liikennettä koskevan 
suunnitelman tavoitteisiin.
Edellä c alakohdassa tarkoitetussa 
tarpeellisuuden ja suhteellisuuden 
arvioinnissa on rautateiden julkisen 
henkilöliikenteen osalta otettava 
huomioon yhtenäisestä eurooppalaisesta 
rautatiealueesta (uudelleenlaadittu) 21 
päivänä marraskuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 2012 
direktiivin 2012/34/EU 10 artiklan 2 
kohdan nojalla tarjotut liikennepalvelut 
sekä kaikki kyseisen direktiivin 38
artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen 
nojalla rataverkon haltijoille ja 
sääntelyelimille annetut tiedot.
__________________
12 EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32.

Or. en

Perustelu

Tarvittavan joustavuuden säilyttämiseksi olisi vältettävä liian suppeita määritelmiä.

Tarkistus 75
Jutta Steinruck
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

niiden on oltava tarkoituksenmukaisia 
julkista liikennettä koskevan suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

niiden on oltava tarkoituksenmukaisia 
julkista liikennettä koskevan suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, eli 
asetettujen laatuvaatimusten perusteella 
valittu hankintamenettelyn laji ja 
soveltuvat keinot määrittävät, miten 
julkista liikennettä koskevan 
suunnitelman tavoitteet saavutetaan;

Or. de

Tarkistus 76
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
3 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitetun 
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on 
otettava huomioon se, ovatko julkisen 
vallan toimet henkilöliikenteen 
tarjoamisessa soveltuva keino päästä 
julkista liikennettä koskevan 
suunnitelman tavoitteisiin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 77
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
laadukkaasti;

Or. de

Tarkistus 78
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman tehokkaasti ja
laadukkaasti varmistaen myös sosiaalinen 
ja alueellinen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 79
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

on mahdollistettava taloudellisesti julkisen 
henkilöliikenteen tarjoamisen jatkuminen 
pitkällä aikavälillä julkista liikennettä 
koskevassa suunnitelmassa vahvistettujen 

on mahdollistettava taloudellisesti julkisen 
henkilöliikenteen tarjoamisen jatkuminen 
pitkällä aikavälillä julkista liikennettä 
koskevassa suunnitelmassa ja 
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tavoitteiden mukaisesti. integroidussa lähestymistavassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 80
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
näistä eritelmistä asianmukaisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, vähintäänkin 
liikenteenharjoittajia, rataverkon haltijoita 
sekä matkustajia ja työntekijöitä edustavia 
järjestöjä, ja otettava niiden näkemykset 
huomioon.

Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
näistä eritelmistä asianmukaisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, vähintäänkin 
liikenteenharjoittajia, rataverkon haltijoita 
sekä matkustaja- ja työntekijäjärjestöjä, ja 
otettava niiden näkemykset huomioon.

Or. sv

Tarkistus 81
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
näistä eritelmistä asianmukaisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, vähintäänkin 
liikenteenharjoittajia, rataverkon haltijoita 
sekä matkustajia ja työntekijöitä edustavia 
järjestöjä, ja otettava niiden näkemykset 
huomioon.

Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
näistä eritelmistä asianmukaisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, vähintäänkin 
liikenteenharjoittajia, rataverkon haltijoita 
sekä matkustajia ja työntekijöitä edustavia 
järjestöjä ja vammaisia ja ikääntyviä 
edustavia järjestöjä, ja otettava niiden 
näkemykset huomioon.

Or. en
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Tarkistus 82
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

julkista palvelua koskevan sopimuksen 
vuosittainen enimmäisvolyymi 
junakilometreillä mitattuna on suurempi 
arvo seuraavista: 10 miljoonaa 
junakilometriä tai kolmannes julkista 
palvelua koskevan sopimuksen kohteena 
olevan kansallisen rautateiden julkisen 
henkilöliikenteen kokonaisvolyymistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näissä luvuissa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden erot.

Tarkistus 83
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

julkista palvelua koskevan sopimuksen 
vuosittainen enimmäisvolyymi 
junakilometreillä mitattuna on suurempi 
arvo seuraavista: 10 miljoonaa 
junakilometriä tai kolmannes julkista 
palvelua koskevan sopimuksen kohteena 
olevan kansallisen rautateiden julkisen 
henkilöliikenteen kokonaisvolyymistä.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Nämä rajoitukset eli 10 miljoonaa junakilometriä tai kolmannes julkista palvelua koskevan 
sopimuksen kohteena olevan rautateiden julkisen henkilöliikenteen kokonaisvolyymistä 
vaarantavat yhden tärkeimmistä tavoitteista varsinkin pienissä jäsenvaltioissa: ydinverkkoon 
suunnattu integroitu aikataulu (tact timetable). Jäsenvaltioiden pitäisi voida myöntää 
käyttöoikeus ydinverkkoon yhdelle liikenteen harjoittajalle, jotta vältetään kilpailu aikataulun 
kustannuksella. Siksi rajat olisi poistettava – jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus päättää 
rajoista itse omien tarpeidensa mukaan.

Tarkistus 84
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tehdyissä julkisia palveluhankintoja 
koskevissa sopimuksissa parametrit on 
määritettävä siten, ettei yksikään korvaus 
voi ylittää määrää, joka on tarpeen julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisestä 
aiheutuvia kustannuksia ja siitä kertyviä 
tuloja koskevien taloudellisten 
nettovaikutusten kattamiseksi, kun otetaan 
huomioon julkisen liikenteen harjoittajan 
kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja 
kohtuullinen voitto;

Jäljempänä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tehdyissä julkisia palveluhankintoja 
koskevissa sopimuksissa parametrit on 
määritettävä siten, ettei yksikään korvaus 
voi ylittää määrää, joka on tarpeen julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisestä 
aiheutuvia kustannuksia ja siitä kertyviä 
tuloja koskevien taloudellisten 
nettovaikutusten kattamiseksi, kun otetaan 
huomioon julkisen liikenteen harjoittajan 
kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja 
kohtuullinen voitto ja saatavuuden 
parantamiseen, esteettömyyteen ja 
henkilöliikennepalvelujen parantamiseen 
tehtäviin investointeihin tarvittava 
summa;

Or. en

Tarkistus 85
Georges Bach
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”Toimivaltaiset viranomaiset vaativat, että 
valittu julkisen liikenteen harjoittaja 
myöntää kyseisten palvelujen 
tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneelle 
henkilöstölle oikeudet, jotka se olisi 
saanut direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitetun luovutuksen perusteella, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen lainsäädännön ja yhteisön 
oikeuden soveltamista, 
työmarkkinaosapuolten välillä tehdyt 
työehtosopimukset mukaan lukien. Kun 
toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 
julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 
sosiaalisten vaatimusten noudattamista, 
tarjousasiakirjoissa ja julkisia 
palveluhankintoja koskevissa 
sopimuksissa on oltava luettelo kyseisestä 
henkilöstöstä ja niissä on avoimesti 
annettava yksityiskohtaiset tiedot 
henkilöstön sopimusperusteisista 
oikeuksista sekä niistä edellytyksistä, 
joiden mukaisesti työntekijöiden 
katsotaan liittyvän palveluihin.”

Or. de

Tarkistus 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”Toimivaltaiset viranomaiset vaativat, että 
valittu julkisen liikenteen harjoittaja 
myöntää kyseisten palvelujen 
tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneelle 
henkilöstölle oikeudet, jotka se olisi 
saanut direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitetun luovutuksen perusteella, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen lainsäädännön ja yhteisön 
oikeuden soveltamista, 
työmarkkinaosapuolten välillä tehdyt 
työehtosopimukset mukaan lukien. Tämä 
direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
turvaamasta muita kuin direktiivissä 
2001/23/EY tarkoitettujen työntekijöiden 
oikeuksien siirtoa koskevia edellytyksiä. 
Jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa 
kansallisissa laeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä tai 
työmarkkinaosapuolten välillä tehdyissä 
työehtosopimuksissa tai muissa 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa vahvistettuja työnormeja ja 
sosiaalisia sääntöjä, jotka ovat 
suotuisammat työntekijälle.”

Or. de

Tarkistus 87
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 
laatuvaatimusten tai sosiaalisten 

Kansallisen ja yhteisön lainsäädännön 
sekä työmarkkinaosapuolten tekemien 
työehtosopimusten soveltamista 
rajoittamatta toimivaltaiset viranomaiset 
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vaatimusten noudattamista, kyseiset 
vaatimukset on sisällytettävä 
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin.

asettavat laatuvaatimukset tai sosiaaliset 
vaatimukset, määrittävät asianmukaiset 
sosiaaliset laadulliset perusteet ja 
sisällyttävät kyseiset vaatimukset 
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin
sopimuksentekoprosessista riippumatta, 
ellei voimassa ole kyseistä henkilökuntaa 
koskevaa kansallisen, alueellisen tai 
paikallisen tason lakia, asetusta tai 
toimialakohtaista työehtosopimusta, 
mukaan lukien sitovat sosiaaliset 
vaatimukset ja/tai pakollinen 
henkilökunnan siirtäminen liikenteen 
harjoittajan vaihtuessa.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 88
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen

Toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat 
laatuvaatimukset ja sosiaaliset 
vaatimukset, ja sisällyttävät ne 



PE519.754v01-00 36/48 AM\1004472FI.doc

FI

laatuvaatimusten tai sosiaalisten
vaatimusten noudattamista, kyseiset 
vaatimukset on sisällytettävä
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin.”

tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin riippumatta 
hankintamenettelyn lajista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen ja 
unionin lainsäädännön sekä 
työmarkkinaosapuolten tekemien 
työehtosopimusten soveltamista.

Or. de

Tarkistus 89
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 
laatuvaatimusten tai sosiaalisten 
vaatimusten noudattamista, kyseiset 
vaatimukset on sisällytettävä 
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin.

Jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 
laatuvaatimusten tai sosiaalisten 
vaatimusten noudattamista, kyseiset 
vaatimukset on sisällytettävä 
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 90
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset Toimivaltaisten viranomaisten on 
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edellyttävät kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti julkisen liikenteen harjoittajilta 
tiettyjen laatuvaatimusten tai sosiaalisten 
vaatimusten noudattamista, kyseiset 
vaatimukset on sisällytettävä 
tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin.

edellytettävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti julkisen liikenteen harjoittajilta 
tiettyjen laatuvaatimusten, sosiaalisten 
vaatimusten ja ympäristövaatimusten 
noudattamista. Kansallisen lainsäädännön 
mukaan sosiaaliset vaatimukset, 
ympäristövaatimukset ja laatuvaatimukset 
on sisällytettävä tarjouskilpailumenettelyä 
koskeviin asiakirjoihin ja julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 91
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseistä henkilökuntaa koskevaa 
kansallisen tai paikallisen tason voimassa 
olevaa lakia, asetusta tai sitovaa 
toimialakohtaista työehtosopimusta, 
mukaan lukien tämän artiklan 5 ja 
6 kohdan jokin vaihtoehto 
(henkilökunnan pakollinen siirtäminen 
ja/tai sitovat sosiaaliset vaatimukset) ei 
ole, toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että 
tarjouskilpailumenettelyssä edellytetään 
sosiaalisia vaatimuksia ja/tai 
henkilökunnan siirtämistä viimeistään 
avattaessa kotimaiset 
rautatieliikennemarkkinat.

Or. en

Perustelu

Henkilökuntaan liittyviä asioita on selvennettävä. Ehdotuksessa vahvistetaan henkilökunnan 
suojelun vähimmäistaso ja reilu kilpailu, vaikka parempi keino olisi käyttää jotakin 4 artiklan 
5 tai 6 kohdan vaihtoehtoa yhdessä johdanto-osan 16 ja 17 kappaleen kanssa kansallisten 
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toimialakohtaisten työehtosopimusten, asetusten tai lakien kautta. Vain tällä lisäkohdalla 
saavutetaan vapauttamista jatkettaessa henkilökunnan suojelu kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tarkistus 92
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
sulkea tarjouskilpailumenettelyjen 
ulkopuolelle kolmansista maista peräisin 
olevat liikenteenharjoittajat, jos kyseiset 
kolmannet maat eivät salli jäsenvaltioiden 
osallistuvan 
tarjouskilpailumenettelyihinsä.”

Or. de

Tarkistus 93
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Korvataan 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”4. Jos sitä ei ole kielletty kansallisessa 
lainsäädännössä, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää tehdä ilman 
tarjouskilpailua julkisia 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia,
(a) joiden keskimääräinen ennakoitu 
vuosittainen arvo on alle 1 000 000 euroa, 
tai alle 5 000 000 euroa, jos kyse on 
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julkisia palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja, tai;
(b) jotka koskevat julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamista 
määrältään alle 300 000 kilometriä 
vuodessa, tai alle 150 000 kilometriä 
vuodessa, jos kyse on julkisia 
palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja.
Jos julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus on tehty ilman tarjouskilpailua 
pienen tai keskisuuren yrityksen kanssa, 
jolla on käytössään enintään 23 
maantieajoneuvoa, edellä mainittuja 
enimmäismääriä voidaan korottaa joko 
alle 2 000 000 euroon keskimääräisen 
ennakoidun vuosittaisen arvon osalta tai 
alle 600 000 kilometriin vuodessa 
julkisten henkilöliikennepalvelujen 
osalta.”

Or. en

Perustelu

Mietinnön laatija ehdottaa komission ehdotuksen hylkäämistä ja palaamista alkuperäiseen 
5 artiklan 4 kohtaan (2012/34/EU). Valtioiden on voitava valita omien tarpeiden mukaisesti 
sopivin väline, koska ne vaihtelevat eri jäsenvaltioissa. Se, että Euroopan komissio poistaa 
valinnanvapauden, todistaa sen luottamuksenpuutteesta ja halusta hallita itsenäisten 
jäsenvaltioiden päätöksiä. Monet kansalliset parlamentit ovat jo arvostelleet 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen laiminlyöntiä, ja siksi Euroopan parlamentin pitäisi 
hylätä ehdotus.

Tarkistus 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos sitä ei ole kielletty kansallisessa 
lainsäädännössä, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää tehdä ilman 
tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia,

Jos sitä ei ole kielletty kansallisessa 
lainsäädännössä, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää tehdä ilman 
tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia enintään viideksi 
vuodeksi,

Or. en

Perustelu

Sopimuksia ei voi tehdä yli viideksi vuodeksi ilman tarjouskilpailua.

Tarkistus 95
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos sitä ei ole kielletty kansallisessa
lainsäädännössä, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää tehdä ilman 
tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia,

Jos sitä ei ole kielletty jäsenvaltion 
lainsäädännössä, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää tehdä ilman 
tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia,

Or. fr

Tarkistus 96
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) täsmällisen teknisen raportin 
perusteella, joka on tutkittu enintään 
24 kuukautta ennen voimassa olevan 
sopimuksen päättymistä, joka on osoitettu 
riippumattomalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja joka täyttää 
seuraavat perusteet:
– verkon monimutkaisuus, joka edellyttää 
globaalia multimodaalista 
lähestymistapaa kyseisen maantieteellisen 
alueen rautatiejärjestelmän tiheyden sekä 
vuorovälien vuoksi tai jos 
rautatiejärjestelmässä on teknisiä 
eritelmiä, jotka eroavat merkittävästi 
perinteisistä standardeista;
– taloudellinen ulottuvuus, jonka avulla 
voidaan perustella julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
toteuttamiskelpoisuus, kun alueet jaetaan 
kannattaviin ja kannattamattomiin 
alueisiin, ja/tai suhteessa tuottavuuden 
kasvuun ja toimijan paranevaan 
suorituskykyyn toimivaltaisen 
viranomaisen toivomalla tavalla;
– voimassa olevan julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
käyttäjien lisääntynyt tyytyväisyys tämän 
asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa raportissa 
esitetyllä tavalla.
Riippumaton kansallinen 
sääntelyviranomainen tekee kyseisen 
raportin vastaanotettuaan ratkaisunsa 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnön 
asianmukaisuudesta: riippumattoman 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
lausunto on sitova ja sitä sovelletaan 
viipymättä.

Or. fr
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Tarkistus 97
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sulkea 
tarjouskilpailumenettelyn ulkopuolelle 
liikenteen harjoittajat tai yritykset, joissa 
määräysvalta kuuluu suoraan tai 
välillisesti kolmannen maan tai 
kolmansien maiden henkilölle tai 
henkilöille, jos näillä mailla ei ole 
säännöksiä, jotka sallivat unionin 
jäsenvaltioiden yritysten osallistumisen 
tarjouskilpailuihin, tai jos ne eivät salli 
todellista pääsyä omille markkinoilleen.
Tässä kohdassa tarkoitettu määräysvalta 
perustuu oikeuksiin, sopimuksiin ja 
muihin keinoihin, jotka joko erikseen tai 
yhdessä ja ottaen huomioon asiaan 
liittyvät tosiasialliset ja oikeudelliset 
olosuhteet antavat mahdollisuuden 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
yrityksessä, ja erityisesti:
(a) antamalla omistusoikeuden tai 
käyttöoikeuden yrityksen kaikkiin tai 
joihinkin varoihin;
(b) oikeuksin tai sopimuksin, joiden 
perusteella saadaan ratkaiseva 
vaikutusvalta yrityksen toimielinten 
kokoonpanossa, äänestyksissä tai 
päätöksissä.

Or. en

Tarkistus 98
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohtaAsetus (EY) N:o 1370/2007
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5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
päättää, että rautatieyritysten välisen 
kilpailun lisäämiseksi rautateiden julkista 
henkilöliikennettä koskevia sopimuksia, 
jotka kattavat osia samasta verkosta tai 
reittiosuuksista, tehdään eri 
rautatieyritysten kanssa. Tätä varten 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ennen 
tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä 
päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen 
kanssa tehtävien sopimusten 
lukumäärää.”

Or. de

Tarkistus 99
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
päättää, että rautatieyritysten välisen 
kilpailun lisäämiseksi rautateiden julkista 
henkilöliikennettä koskevia sopimuksia, 
jotka kattavat osia samasta verkosta tai 
reittiosuuksista, tehdään eri 
rautatieyritysten kanssa. Tätä varten 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ennen 
tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä 
päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen 
kanssa tehtävien sopimusten 
lukumäärää.”
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Or. en

Perustelu

Tämä voisi luoda epätasapuoliset toimintaedellytykset mahdollisille tarjoajille. Voimassa 
oleva 5 artiklan 6 kohta on parempi.

Tarkistus 100
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, 
että rautatieyritysten välisen kilpailun 
lisäämiseksi rautateiden julkista 
henkilöliikennettä koskevia sopimuksia, 
jotka kattavat osia samasta verkosta tai 
reittiosuuksista, tehdään eri 
rautatieyritysten kanssa. Tätä varten 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ennen 
tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä 
päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen 
kanssa tehtävien sopimusten lukumäärää.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, 
että rautatieyritysten välisen kilpailun 
lisäämiseksi rautateiden julkista 
henkilöliikennettä koskevia sopimuksia, 
jotka kattavat osia samasta verkosta tai 
reittiosuuksista, tehdään eri 
rautatieyritysten kanssa. Tätä varten 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ennen 
tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä 
päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen 
kanssa tehtävien sopimusten lukumäärää. 
Tällöin on kuitenkin varmistettava, ettei 
heikennetä käyttömahdollisuuksia tai 
esteettömyyttä eikä vähennetä 
matkustajille tarjottavia palveluja.

Or. de

Tarkistus 101
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on valtiontukisääntöjen Toimivaltaisten viranomaisten on 
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mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että 
liikenteenharjoittajat, jotka haluavat tarjota 
rautateiden julkisia 
henkilöliikennepalveluja julkista palvelua 
koskevan sopimuksen puitteissa, saavat 
tosiasiallisesti ja syrjimättömästi 
käyttöönsä rautateiden julkiseen 
henkilöliikenteeseen soveltuvaa liikkuvaa 
kalustoa.

valtiontukisääntöjen mukaisesti ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
takaamiseksi, että liikenteenharjoittajat, 
jotka haluavat tarjota rautateiden julkisia 
henkilöliikennepalveluja julkista palvelua 
koskevan sopimuksen puitteissa, saavat 
tosiasiallisesti ja syrjimättömästi 
käyttöönsä rautateiden julkiseen 
henkilöliikenteeseen soveltuvaa liikkuvaa 
kalustoa.

Or. en

Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa toimivaltaisella viranomaisella 
on oikeus vaatia julkisen liikenteen 
harjoittajaa siirtämään julkista palvelua 
koskevan sopimuksen voimassaolon 
päättyessä liikkuva kalusto uudelle 
liikenteenharjoittajalle, jonka kanssa 
tehdään sopimus. Toimivaltainen 
viranomainen voi velvoittaa uuden julkisen 
liikenteen harjoittajan ottamaan liikkuvan 
kaluston haltuunsa. Siirron on tapahduttava 
markkinahintaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 103
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 4 alakohta
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Asetus (EY) N:o 1370/2007
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy viimeistään [18 
months after the date of entry into force 
of this Regulation] säädöksiä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi noudatettavan menettelyn 
yksityiskohdat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 9 a 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa 
selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat 
julkisen palvelun velvoitteet, julkista 
palvelua koskevien sopimusten 
alkamispäivä ja kesto, valitut julkisen 
liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita 
niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita 
niille on myönnetty korvauksena julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisestä. 
Raportissa erotetaan toisistaan linja-
autoliikenne ja raideliikenne, ja sen 
pohjalta on voitava valvoa ja arvioida 
julkisen liikenneverkon suorituskykyä, 
laatua ja rahoitusta, ja siinä on tarpeen 
mukaan annettava tietoja myönnettyjen 
yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta. 
Jäsenvaltioiden on edistettävä näiden 
raporttien keskitettyä saatavuutta 

Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa 
selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat 
julkisen palvelun velvoitteet, julkista 
palvelua koskevien sopimusten 
alkamispäivä ja kesto, valitut julkisen 
liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita 
niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita 
niille on myönnetty korvauksena julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisestä. 
Raportissa erotetaan toisistaan linja-
autoliikenne ja raideliikenne, ja sen 
pohjalta on voitava valvoa ja arvioida 
julkisen liikenneverkon suorituskykyä, 
laatua ja rahoitusta, ja siinä on tarpeen 
mukaan annettava tietoja myönnettyjen 
yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta. 
Jäsenvaltioiden on edistettävä näiden 
raporttien keskitettyä saatavuutta 
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esimerkiksi yhteisen verkkosivuston 
kautta.

esimerkiksi yhteisen verkkosivuston 
kautta. Komissio tekee yhteenvedon näistä 
raporteista ja toimittaa sen kaikilla EU:n 
työkielillä neuvostolle ja parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 105
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava kerran vuodessa 
yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen 
toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun 
velvoitteet, julkista palvelua koskevien 
sopimusten alkamispäivä ja kesto, valitut 
julkisen liikenteen harjoittajat sekä 
korvaukset, joita niille on maksettu, ja 
yksinoikeudet, joita niille on myönnetty 
korvauksena julkisen palvelun 
velvoitteiden täyttämisestä. Raportissa 
erotetaan toisistaan linja-autoliikenne ja 
raideliikenne, ja sen pohjalta on voitava 
valvoa ja arvioida julkisen liikenneverkon 
suorituskykyä, laatua ja rahoitusta, ja siinä 
on tarpeen mukaan annettava tietoja 
myönnettyjen yksinoikeuksien luonteesta 
ja laajuudesta. Jäsenvaltioiden on 
edistettävä näiden raporttien keskitettyä 
saatavuutta esimerkiksi yhteisen 
verkkosivuston kautta.

Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa 
selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat 
julkisen palvelun velvoitteet, julkista 
palvelua koskevien sopimusten 
alkamispäivä ja kesto, valitut julkisen 
liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita 
niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita 
niille on myönnetty korvauksena julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisestä. 
Raportissa esitetään yksityiskohtaisesti 
saatujen tulosten noudattamista ja 
täsmennetään kaikkia liikennepalvelujen 
tarjontaa koskevia indikaattoreita, kuten 
täsmällisyyttä, luotettavuutta, siisteyttä, 
käyttäjien tyytyväisyyttä, julkisen 
kyselytutkimuksen ja kapasiteetin 
vähimmäiskäyttöasteen perusteella.
Raportissa erotetaan toisistaan linja-
autoliikenne ja raideliikenne, ja sen 
pohjalta on voitava valvoa ja arvioida 
julkisen liikenneverkon suorituskykyä, 
laatua ja rahoitusta, ja siinä on tarpeen 
mukaan annettava tietoja myönnettyjen 
yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta. 
Jäsenvaltioiden on edistettävä näiden 
raporttien keskitettyä saatavuutta 
esimerkiksi yhteisen verkkosivuston 
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kautta.

Or. fr

Tarkistus 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden julkisen henkilöliikenteen 
julkista palvelua koskevia sopimuksia, 
jotka on tehty 1 päivän tammikuuta 2013 
ja 2 päivän joulukuuta 2019 välisenä 
aikana, voidaan soveltaa niiden 
voimassaolon päättymispäivään asti. Niitä 
ei kuitenkaan missään tapauksessa saa 
soveltaa 31 päivän joulukuuta 2022
jälkeen.

Rautateiden julkisen henkilöliikenteen 
julkista palvelua koskevia sopimuksia, 
jotka on tehty tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, ei saa soveltaa 
3 päivän joulukuuta 2019 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 107
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Asetuksen on oltava saatavilla 
konsolidoidussa muodossa kolmen 
kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Or. fr


