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Muudatusettepanek 21
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimase kümne aasta jooksul on 
reisijateveo osakaalu tõus raudteel olnud 
ebapiisav selleks, et suurendada selle veo 
turuosa võrreldes auto- ja õhuvedudega.
6 % suurune reisijateveo osakaal Euroopa 
Liidu siseses raudteeveos on jäänud üsna 
stabiilseks. Raudtee-reisijateveoteenused 
ei vasta kasvavatele vajadustele 
pakkumise või kvaliteedi osas.

(1) Viimase kümne aasta jooksul on 
reisijateveo osakaalu tõus raudteel olnud 
15-liikmelise ELi liikmesriikides 
keskmiselt piisav selleks, et suurendada 
selle veo turuosa maismaatranspordis, 
kuid mitte liikmesriikides, kes ühinesid 
ELiga 2004. ja 2007. aastal. Muutused 
raudteetranspordis ei ole seotud kehtivate 
juhtimissüsteemidega.

Or. en

Selgitus

Raudteevedude osa maismaatranspordis on Eurostati aruannete kohaselt järgmine: EL15: 
2001: 6,7 %, 2010: 7,4 %; uued liikmesriigid: 2001: 7,4 %, 2010: 5,1 %. Samuti on 
pakkumine ja kvaliteet paljudes liikmesriikides paranenud. Mõnes liikmesriigis on selle 
transpordiliigi osakaal vähenenud, mõnedes tugevalt suurenenud. Samuti on oluline, et 
puudub seos juhtimisstruktuuride ja transpordiliikide osatähtsuse vahel ja pole ka tõendeid 
nendevahelisest põhjuslikust seosest.

Muudatusettepanek 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Mitmetest uuringutest ja 
küsimustikest nähtub, et liikmesriikides, 
kes avasid oma riigisisese reisijateveoturu, 
nagu Rootsi ja Ühendkuningriik, on 
raudteetranspordi turg kasvanud, mis 
hõlmab ka rahulolevamaid reisijaid ja 
töötajaid.
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
novembri 2012. aasta direktiiviga 
2012/34/EL, millega luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond,8 luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond, kus on ühised 
eeskirjad raudteeveo-ettevõtjate ja 
infrastruktuuriettevõtjate juhtimise, 
infrastruktuuri rahastamise ja 
kasutustasude, raudteeinfrastruktuurile ja 
teenustele juurdepääsu tingimuste ning 
raudteeturu regulatiivse järelevalve kohta. 
Sellest lähtuvalt on nüüd võimalik viia 
liidu raudteeturu avamine lõpule ja 
reformida infrastruktuuriettevõtjate 
juhtimist, et tagada infrastruktuurile võrdne 
juurdepääs.
____________________

8 ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
novembri 2012. aasta direktiiviga 
2012/34/EL, millega luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond,8 luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond, kus on ühised 
eeskirjad raudteeveo-ettevõtjate ja 
infrastruktuuriettevõtjate juhtimise, 
infrastruktuuri rahastamise ja 
kasutustasude, raudteeinfrastruktuurile ja 
teenustele juurdepääsu tingimuste ning 
raudteeturu regulatiivse järelevalve kohta. 
Sellest lähtuvalt on nüüd võimalik viia 
liidu raudteeturu avamine lõpule ja 
reformida infrastruktuuriettevõtjate 
juhtimist, et tagada infrastruktuurile võrdne 
juurdepääs, et parandada 
raudteeveoteenuste kvaliteeti kogu 
Euroopas, tagades samas sotsiaalsed 
standardid ja töötingimused.
____________________

8 ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Riigisisese reisijateveoturu avamine 
mõjub soodsalt Euroopa 
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raudteetranspordi turu toimimisele; see 
viib suurema paindlikkuseni ja pakub 
rohkem võimalusi nii ettevõtetele kui ka 
reisijatele. Avamisest saavad kasu ka 
raudteetöötajad, kuna see parandab 
nende võimalusi pakkuda oma teenuseid 
uutele turuosalistele. Kogenud töötajad 
võivad luua uutele osalistele lisaväärtust, 
mis viib paremate töötingimusteni.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Liikmesriigid vastutavad oma 
raudteetöötajate tööhõive korraldamise 
eest. Nad peaksid aga veenduma, et 
tööhõive korraldamise viis ei kahjustaks 
teenuse kvaliteeti. Euroopa õigusaktides 
on juba sätestatud selge raamistik 
raudteetöötajate kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Infrastruktuuri tõhusamaks 
majandamiseks ja kasutamiseks tuleks 
luua koordineerimiskomitee, mis aitaks 
infrastruktuuriettevõtjate ja raudteeveo-
ettevõtjate tegevust paremini 
kooskõlastada.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See põhjendus ei anna teksti lõppversioonile lisaväärtust. See on pelgalt ümbersõnastatud 
direktiivist – mis viis komisjoni praeguse ettepanekuni – jäänud hilisema arutluse klausel.

Muudatusettepanek 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtlasi peaksid liikmesriigid tagama, et 
kõiki raudteeinfrastruktuuri jätkusuutlikuks 
toimimiseks, hoolduseks ja arenguks 
vajalikke ülesandeid täidab kooskõlastatud 
viisil infrastruktuuriettevõtja ise.

(6) Ühtlasi peaksid liikmesriigid tagama, et 
kõiki raudteeinfrastruktuuri jätkusuutlikuks 
toimimiseks, hoolduseks ja arenguks 
vajalikke ülesandeid täidab kooskõlastatud 
viisil infrastruktuuriettevõtja ise, mis ei 
tähenda, et ühes liikmesriigis ei võiks eri 
liinidel või liiniosadel tegutseda mitu 
infrastruktuuriettevõtjat.

Or. pl

Selgitus

Infrastruktuuriettevõtja uus väljapakutud määratlus direktiivi 2012/34/EL artikli 3 punktis 2 
esitatud kujul võib tekitada kahtlusi, kas ühes liikmesriigis võib tegutseda mitu 
infrastruktuuriettevõtjat.

Muudatusettepanek 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vertikaalselt integreeritud ettevõtjad 
ei saavuta kunagi vajalikku sõltumatust 
infrastruktuuriettevõtja ja raudteeveo-
ettevõtja vahel. See struktuur võib seega 
viia ristsubsideerimiseni, mis takistab 
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võrdseid võimalusi ning põhjustab 
konkurentsimoonutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Võttes arvesse võrgustike suuruse 
ja tiheduse erinevusi ning riiklike ja 
kohalike või piirkondlike asutuste 
organisatsiooniliste struktuuride 
mitmekesisust ning nende asutuste 
kogemusi turu avamisel, tuleb igale 
liikmesriigile anda piisav paindlikkus oma 
võrgustiku korraldamiseks nii, et oleks 
võimalik saavutada avatud 
juurdepääsuõigusega teenuste ja avaliku 
teenindamise lepingute alusel osutatavate 
teenuste optimaalne tasakaal ning 
kindlustada kõigile reisijatele kvaliteetsed 
hõlpsasti kättesaadavad teenused.

Or. de

Muudatusettepanek 30
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Võttes arvesse võrgustike suuruse 
ja tiheduse erinevusi ning riiklike ja 
kohalike või piirkondlike asutuste 
organisatsiooniliste struktuuride 
mitmekesisust ning nende asutuste 
kogemusi turu avamisel, tuleks igale 
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liikmesriigile anda piisav paindlikkus oma 
võrgustiku korraldamiseks nii, et oleks 
võimalik saavutada avatud 
juurdepääsuõigusega teenuste ja avaliku 
teenindamise lepingute alusel osutatavate 
teenuste optimaalne tasakaal ning 
kindlustada kõigile reisijatele kvaliteetsed 
hõlpsasti kättesaadavad teenused.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Asjaolu, et liidu raudteeveo-
ettevõtjatele antakse riigisiseste 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
juurdepääsuõigus kõigi liikmesriikide 
raudteeinfrastruktuurile, võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 
osutatavate raudtee reisijateveoteenuste 
korraldamist ja rahastamist. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
piirata kõnealust juurdepääsuõigust juhul, 
kui nimetatud õigus ohustaks nende 
avaliku teenindamise lepingute 
majanduslikku tasakaalu ja kui asjaomane 
reguleeriv asutus on selle heaks kiitnud.

(14) Asjaolu, et liidu raudteeveo-
ettevõtjatele antakse riigisiseste 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
juurdepääsuõigus kõigi liikmesriikide 
raudteeinfrastruktuurile, võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 
osutatavate raudtee reisijateveoteenuste 
korraldamist ja rahastamist. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
piirata kõnealust juurdepääsuõigust juhul, 
kui nimetatud õigus ohustaks teenuste 
kvaliteeti ja kättesaadavust ka kaugemates 
piirkondades või nende avaliku 
teenindamise lepingute majanduslikku 
tasakaalu ja kui asjaomane reguleeriv 
asutus on selle heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Reguleerivad asutused peaksid 
huvitatud isikute taotlusel ja objektiivse 
majandusanalüüsi alusel hindama, millist 
võimalikku mõju avaldavad riigisisesed 
reisijateveoteenused, mida osutatakse 
avatud juurdepääsu alusel kehtivate avaliku 
teenindamise lepingute raames.

15) Reguleerivad asutused peaksid 
huvitatud isikute taotlusel ja objektiivse 
majandusanalüüsi alusel hindama, millist 
võimalikku mõju avaldavad riigisisesed 
reisijateveoteenused, mida osutatakse 
avatud juurdepääsu alusel kehtivate avaliku 
teenindamise lepingute raames, ning ka 
nende teenuste võimalikku majanduslikku 
mõju, mida käesoleva direktiivi artikli 10 
lõike 2 kohaselt raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu saanud raudteeveo-ettevõtjad 
osutavad uute või muudetud avaliku 
teenindamise lepingute raames avatud 
juurdepääsu alusel.

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
võiks olla ohustatud, tuleks võtta arvesse 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriume. 
Kriteeriumid ja üksikasjad, mida tuleb 
menetluse käigus järgida, võivad aja 
jooksul muutuda, seda eelkõige 
reguleerivate asutuste, pädevate 
ametiasutuste ja raudteeveo-ettevõtjate 
kogemuste valguses ning arvestades 
riigisiseste reisijateveoteenuste iseärasusi.

17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu või käesoleva 
direktiivi artikli 10 lõike 2 kohaselt 
raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu 
saanud raudteeveo-ettevõtjate osutatava 
teenuse majanduslik tasakaal võiks olla 
ohustatud, tuleks võtta arvesse eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriume. 
Kriteeriumid ja üksikasjad, mida tuleb 
menetluse käigus järgida, võivad aja 
jooksul muutuda, seda eelkõige 
reguleerivate asutuste, pädevate 
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ametiasutuste ja raudteeveo-ettevõtjate 
kogemuste valguses ning arvestades 
riigisiseste reisijateveoteenuste iseärasusi.

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 34
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu alusel osutatava 
teenuse kvaliteeti ohustaks samas võrgus 
vabalt osutatav teenus, peavad 
kontrolliasutused võtma arvesse avaliku 
teenindamise lepingu raames osutatavate 
teenuste mõju võrgule, ühenduste 
säilimist, täpsust, kättesaadavust, 
taskukohasust ja juudepääsetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Raudtee reisijateveoteenuse 
atraktiivsuse suurendamiseks peaks
liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
riigisiseseid reisijateveoteenuseid osutavad 

(19) Raudtee reisijateveoteenuse 
atraktiivsuse suurendamiseks peaksid
liikmesriigid nõudma, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid osutavad raudteeveo-
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raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud piletisüsteemis, 
millega hallatakse pileteid, otsepileteid 
ning broneeringuid. Kui selline süsteem on 
loodud, tuleks tagada, et see ei tekita 
konkurentsimoonutusi või 
diskrimineerimist raudteeveo-ettevõtjate 
vahel.

ettevõtjad osaleksid ühises teavitus- ja 
integreeritud piletisüsteemis, millega 
hallatakse pileteid, otsepileteid ning 
broneeringuid ning mis hõlmaksid kõiki 
sotsiaalseid nõudeid. Piletiteenus ei tohi 
põhjustada takistusi puuetega inimestele, 
eakamatele inimestele, peredele ega eriabi 
vajavatele inimestele.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi mõju raudteetöötajate tööhõive 
arengule.

Or. en

Selgitus

See kavandatav põhjendus on inspireeritud transpordi- ja turismikomisjoni raportööri raporti 
projekti muudatusettepanekust 12, millega nõutakse komisjonilt käesoleva direktiivi mõju 
analüüsimist raudteetöötajatele. See analüüs peaks aga hõlmama kõiki raudteetöötajaid 
(mitte üksnes rongipersonali) ja see peaks olema paindlik nende järelmeetmete suhtes, mida 
tuleks vajaduse korral komisjoni innustada kavandama.

Muudatusettepanek 37
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Raudteeveo-ettevõtjad ja 
infrastruktuuriettevõtjad peaksid oma 
ohutuskultuuri raames kehtestama nn 
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õigluse kultuuri, et aktiivselt innustada 
töötajaid teatama ohutusega seotud 
õnnetustest, vahejuhtumitest ja 
ohuolukordadest, ilma et neid karistataks 
või diskrimineeritaks. Õigluse kultuur 
võimaldab raudteesektoril võtta 
õnnetustest, vahejuhtumitest ja 
ohuolukordadest õppust ning parandada 
seega raudteetranspordi ohutust nii 
töötajatele kui ka reisijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Vedurijuhtide töö- ja 
puhkeajaeeskirjadest kinnipidamine on 
raudteeohutuse ja ausa konkurentsi 
seisukohast väga oluline. Euroopa avatud 
raudteeturul, mis hõlmab järjest suuremal 
määral piiriülest tegevust, tuleb tagada 
töö- ja puhkeajast kinnipidamine ning 
seda ka kontrollida. Riikide ohutusametite 
ülesanne peaks olema selliste eeskirjade 
järgimise järelevalve ja eeskirjade 
jõustamine. Komisjon peaks esitama 
ettepaneku eeskirjade ja korrapäraste 
kohustuslike kontrollide kohta, ent 
kontrolli teostamine on võimalik üksnes 
juhul, kui rongidesse on paigaldatud 
vedurijuhtide töö- ja puhkeaega 
registreeriv elektrooniline seade.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Seades eesmärgiks Euroopa ühtse 
raudteepiirkonna väljakujundamise ja 
arvestades sektori konkurentsi, toetab ja 
ergutab komisjon aktiivselt liidu tasandi 
sotsiaalset dialoogi, et raudteetöötajad 
oleksid kaitstud turu avanemise 
soovimatute tagajärgede eest, ning soovib 
ühiselt lahendada neljanda raudteepaketi 
rakendamisel tekkivaid probleeme. 
Sellega seoses tuleb erilist tähelepanu 
pöörata mõjule, mida asjaomasele 
personalile avaldavad muutustest tingitud 
psüühilised ja sotsiaalsed pinged.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Reisijateveoteenuste turu avamine 
ja Euroopa ühtse raudteepiirkonna 
väljakujundamine ei tohiks mitte mingil 
juhul põhjustada raudteesektori töötajate 
sotsiaalsete tingimuste halvenemist ja 
sotsiaalse dumpingu tekkimist. Selleks 
tuleks rakendada selliseid turgude 
avamise tingimusi, mis hõlmavad eelkõige 
nende territooriumil kehtivate 
kollektiivlepingute kasutamist 
liikmesriikides.

Or. fr
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Muudatusettepanek 41
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Komisjon tagab nõukogu 18. juuli 
2005. aasta direktiivi 2005/47/EÜ 
(Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja 
Euroopa Transporditöötajate 
Föderatsiooni (ETF) vahelise 
raudteesektoris piiriüleseid 
koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate 
töötajate töötingimuste mõningaid aspekte 
käsitleva kokkuleppe kohta) täieliku ja 
nõuetekohase jõustamise liikmesriikides 
ning selliste töötajate ohutuse.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Vedurijuhtide töö-, sõidu- ja 
puhkeajaeeskirjadest kinnipidamine on 
raudteeohutuse ja ausa konkurentsi 
seisukohast väga oluline. Euroopa avatud 
raudteeturul, mis hõlmab järjest suuremal 
määral piiriülest tegevust, tuleb tagada 
sõidu- ja puhkeajast kinnipidamine ning 
seda ka kontrollida. Riikide ohutusametite 
ülesanne peaks olema selliste eeskirjade 
järgimise järelevalve ja eeskirjade 
jõustamine. Komisjon peaks esitama 
ettepaneku eeskirjade ja korrapäraste 
kohustuslike kontrollide kohta, ent 
kontrolli teostamine on võimalik üksnes 
juhul, kui rongidesse on paigaldatud 
vedurijuhtide sõidu- ja puhkeaega 
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registreeriv elektrooniline seade.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 d) Seoses Euroopa ühtse 
raudteepiirkonna väljakujundamise ja 
raudteetranspordituru edasise avamisega 
peaksid liikmesriigid sotsiaalse dumpingu 
ja ebaausa konkurentsi vältimiseks 
kasutama sotsiaalpartnerite vahel 
sõlmitud esinduslikke kollektiivlepinguid, 
ilma et see piiraks siseriikliku õiguse ja 
juba kehtivate kollektiivlepingute 
kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 e) Rongipersonal on raudteesektori 
töötajate rühm, mis täidab ohutusega 
seotud ülesandeid. Traditsiooniliselt 
täidab rongipersonal raudteevõrgus 
käitamisohutusega seotud ülesandeid 
ning vastutab reisijate heaolu ja ohutuse 
eest rongides. Oleks kasulik ette näha 
rongipersonali sertifitseerimise nõue 
sarnaselt vedurijuhtide sertifitseerimisega, 
et tagada kõrge kutsekvalifikatsioon ja 
pädevus, tunnustada selliste töötajate 
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rühma olulisust ohutute 
raudteeveoteenuste tagamisel ning 
hõlbustada töötajate liikuvust.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 f) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi mõju rongipersonali tööhõive 
arengule ja esitama uusi õigusakte 
rongipersonali sertifitseerimise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„infrastruktuuriettevõtja” – asutus või 
ettevõtja, kes tagab võrgustikus oleva 
raudteeinfrastruktuuri arendamise, 
käitamise ja hooldamise; arendamine 
hõlmab võrgustiku kavandamist, finants- ja 
investeeringutealast kavandamist ning 
infrastruktuuride ülesehitamist ja 
ajakohastamist; infrastruktuuri käitamine 
hõlmab kõiki üksikasju nii rongiliinide 
jaotamise (sealhulgas rongiliinide 
määratlemine, nende kättesaadavuse 
hindamine ja jaotamine) kui ka 
infrastruktuuri kasutustasu kohta 

„infrastruktuuriettevõtja” – asutus või 
ettevõtja, kes tagab eelkõige võrgustikus 
oleva raudteeinfrastruktuuri arendamise, 
käitamise ja hooldamise; arendamine 
hõlmab võrgustiku kavandamist, finants- ja 
investeeringutealast kavandamist ning 
infrastruktuuride ülesehitamist ja 
ajakohastamist; infrastruktuuri käitamine 
hõlmab kõiki üksikasju nii rongiliinide 
jaotamise (sealhulgas rongiliinide 
määratlemine, nende kättesaadavuse 
hindamine ja jaotamine) kui ka 
infrastruktuuri kasutustasu kohta 
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(sealhulgas tasude kindlaksmääramine ja 
kogumine); hooldamine hõlmab 
infrastruktuuri uuendamist ja muid 
varahaldustegevusi.

(sealhulgas tasude kindlaksmääramine ja 
kogumine); hooldamine hõlmab 
infrastruktuuri uuendamist ja muid 
varahaldustegevusi.

Or. pl

Selgitus

Infrastruktuuriettevõtja mõiste uues sõnastuses täpsustatakse „infrastruktuuriettevõtja” 
funktsioone, muu hulgas jäetakse määratlusest välja sõna „eelkõige”, mis tähendab, et uus 
infrastruktuuriettevõtja ülesannete loend on suletud loend.

Muudatusettepanek 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Punkt 5 jäetakse välja. välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Rahvusvaheliste vedude mõiste määratlust käsitleva punkti väljajätmine on problemaatiline 
liikmesriikides, millel on väline raudteepiir kolmanda riigiga. See toob kaasa õigusliku lünga 
tekkimise ohu.

Muudatusettepanek 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud
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Or. pl

Selgitus

On ennatlik jätta välja säte, mis lubab osutada infrastruktuuriettevõtja ja vedaja teenuseid 
ühe ettevõtte raames eeldusel, et nende teenuste jaoks peetakse eraldi raamatupidamist. Selle 
sätte väljajätmisel oleks kaugeleulatuv negatiivne mõju (halduslik, rahaline, õiguslik, 
ühiskondlik) paljude raudteeveo-ettevõtjate jaoks, kes tegutsevad praegu ELi turul tõhusalt ja 
tulemuslikult.

Muudatusettepanek 49
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. [...] välja jäetud
__________________
10 ELT L 24, 29. 1.2004, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 2
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad ühtlasi tagama, et 
samal juriidilisel või füüsilisel isikul või 
samadel juriidilistel või füüsilistel isikutel 
ei oleks õigust:

Liikmesriigid peavad ühtlasi tagama, et 
samal juriidilisel või füüsilisel isikul või 
samadel juriidilistel või füüsilistel isikutel 
ei oleks otseselt või kaudselt õigust:

Or. fr
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Muudatusettepanek 51
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nimetada ametisse järelevalvenõukogu 
ja haldusnõukogu liikmeid või 
infrastruktuuriettevõtjat seaduslikult 
esindavaid asutusi ning omada raudteeveo-
ettevõtja üle samaaegset otsest või kaudset 
kontrolli, nendega seotud finantshuvisid 
või rakendada nende suhtes mis tahes 
õigust;

b) nimetada ametisse järelevalvenõukogu 
ja haldusnõukogu liikmeid, juhtkonda, 
tegevdirektorit või infrastruktuuriettevõtjat 
seaduslikult esindavaid asutusi ning omada 
raudteeveo-ettevõtja üle samaaegset otsest 
või kaudset kontrolli, nendega seotud 
finantshuvisid või rakendada nende suhtes 
mis tahes õigust;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 3
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli rakendamisel juhul, kui 
lõikes 2 osutatud isik on liikmesriik või 
mõni muu avaliku sektori asutus, ei tohi 
kaks õiguslikult eraldiseisvat ja teineteisest 
lahusolevat riigiasutust, kes teostavad 
kontrolli või rakendavad muid lõikes 2 
osutatud õigusi infrastruktuuriettevõtja ja 
raudteeveo-ettevõtja üle, olla sama isik või 
samad isikud.

Käesoleva artikli rakendamisel juhul, kui 
lõikes 2 osutatud isik on liikmesriik või 
mõni muu avaliku sektori asutus, ei tohi 
kaks õiguslikult eraldiseisvat, teineteisest 
lahusolevat ja sõltumatut riigiasutust, kes 
teostavad kontrolli või rakendavad muid 
lõikes 2 osutatud õigusi 
infrastruktuuriettevõtja ja raudteeveo-
ettevõtja üle, olla sama isik või samad 
isikud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 53
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimusel, et ei teki huvide konflikti ja 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsus on 
tagatud, võib infrastruktuuriettevõtja 
sõlmida raudteeveo-ettevõtjate või 
infrastruktuuriettevõtja järelevalve all 
tegutseva muu asutusega arendamise, 
uuendamise ja hooldustööde 
alltöövõtulepingu, mille üle ta säilitab 
otsustusõiguse.

Tingimusel, et ei teki huvide konflikti ja 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsus on 
tagatud, võib infrastruktuuriettevõtja 
sõlmida raudteeveo-ettevõtjate või 
infrastruktuuriettevõtja järelevalve all 
tegutseva muu asutusega arendamise, 
uuendamise ja hooldustööde 
alltöövõtulepingu, mille üle ta säilitab 
otsustusõiguse. Need alltöövõtjad peavad 
järgima võistleva pakkumismenetluse 
eeskirju ja vajaduse korral riigihanke-
eeskirju. Alltöövõtjate teostatud tööde eest 
vastutab infrastruktuuriettevõtja.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 5
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeval kuulub 
infrastruktuuriettevõtja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võib liikmesriik 
otsustada käesoleva artikli lõikeid 2–4 
mitte kohaldada. Sellisel juhul peab 
asjaomane liikmesriik tagama, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki 
artikli 3 lõikes 2 osutatud ülesandeid ja tal 
on kooskõlas artiklites 7a–7c sätestatud 

välja jäetud
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nõuetega raudteeveoettevõtjast tegelik 
sõltumatus organisatsioonilisel ja otsuste 
vastuvõtmise tasandil.

Or. en

Selgitus

Vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei saavuta kunagi vajalikku sõltumatust 
infrastruktuuriettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja vahel ega saa tagada rahavoogude täielikku 
läbipaistvust. Seetõttu on institutsiooniline eraldamine ainus võimalus hästi toimiva Euroopa 
raudteeturu loomiseks.

Muudatusettepanek 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt 5
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeval kuulub
infrastruktuuriettevõtja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võib liikmesriik 
otsustada käesoleva artikli lõikeid 2–4 
mitte kohaldada. Sellisel juhul peab 
asjaomane liikmesriik tagama, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki artikli 
3 lõikes 2 osutatud ülesandeid ja tal on 
kooskõlas artiklites 7a–7c sätestatud 
nõuetega raudteeveoettevõtjast tegelik 
sõltumatus organisatsioonilisel ja otsuste 
vastuvõtmise tasandil.

Kui infrastruktuuriettevõtja kuulub
vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võib 
liikmesriik otsustada käesoleva artikli 
lõikeid 2–4 mitte kohaldada. Sellisel juhul 
peab asjaomane liikmesriik tagama, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki artikli 
3 lõikes 2 osutatud ülesandeid ja tal on 
kooskõlas artiklites 7a–7c sätestatud 
nõuetega raudteeveoettevõtjast tegelik 
sõltumatus organisatsioonilisel ja otsuste 
vastuvõtmise tasandil.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peab ka tulevikus olema võialus valida raudteeveo-ettevõtjatest eraldatud 
infrastruktuuriettevõtjate ja integreeritud struktuuride vahel.

Muudatusettepanek 56
Frédéric Daerden
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artiklid 7a–7e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. [...] välja jäetud
__________________
12 ELT L 51, 23.2.2012, lk 51.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt 1
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtja on asutatud 
õiguslikult eraldiseisvana mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast või selliseid 
ettevõtjaid kontrollivast valdusettevõtjast 
või vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis 
tahes muudest juriidilistest üksustest.

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtja on asutatud 
õiguslikult eraldiseisvana ja sõltumatuna
mis tahes raudteeveo-ettevõtjast või 
selliseid ettevõtjaid kontrollivast 
valdusettevõtjast või vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja mis tahes muudest 
juriidilistest üksustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 d – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla vähemalt
infrastruktuuriettevõtja, teadaolevad 
taotlejad artikli 8 lõike 3 tähenduses ning 
soovi korral võimalikud taotlejad, neid 
esindavad organisatsioonid, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate esindajad 
ning vajaduse korral piirkondlike ja 
kohalike asutuste esindajad. Liikmesriikide 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla 
infrastruktuuriettevõtja, teadaolevad 
taotlejad artikli 8 lõike 3 tähenduses ning 
soovi korral võimalikud taotlejad, neid 
esindavad organisatsioonid, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate esindajad 
ning vajaduse korral piirkondlike ja 
kohalike asutuste esindajad. Liikmesriikide 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad piirata õigust 
luua avaliku teenindamise lepingute 
raames uusi või muudetud 
reisijateveoteenuseid, kui uued või 
muudetud avaliku teenindamise lepingud 
ohustavad selliste olemasolevate teenuste 
majanduslikku tasakaalu, mida osutavad 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 2 
kohaselt raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu saanud raudteeveo-
ettevõtjad; 

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid võivad piirata õigust luua uusi või muudetud avaliku teenindamise lepinguid, 
kui reguleeriv asutus tõendab selliste lepingute võimalikku majanduslikku mõju avatud 
juurdepääsuõigusega tegutseva ettevõtja osutatavale teenusele.

Muudatusettepanek 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid. Nad 
määravad selle kindlaks pärast 
alljärgnevalt loetletud isikute esitatud 
taotlust, mis on esitatud ühe kuu jooksul 
pärast teabe saamist artikli 38 lõikes 4 
osutatud kavandatava reisijateveoteenuse 
kohta:

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu või sellise teenuse 
majanduslik tasakaal, mida osutavad 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 2 
kohaselt raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu saanud raudteeveo-
ettevõtjad, on uue avaliku teenindamise 
lepingu loomisel või olemasoleva avaliku 
teenindamise lepingu muutmisel 
ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid. Nad 
määravad selle kindlaks pärast 
alljärgnevalt loetletud isikute esitatud 
taotlust, mis on esitatud ühe kuu jooksul 
pärast teabe saamist artikli 38 lõikes 4 
osutatud kavandatava reisijateveoteenuse 
kohta:

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.
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Muudatusettepanek 61
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid. Nad 
määravad selle kindlaks pärast 
alljärgnevalt loetletud isikute esitatud
taotlust, mis on esitatud ühe kuu jooksul 
pärast teabe saamist artikli 38 lõikes 4 
osutatud kavandatava reisijateveoteenuse 
kohta:

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
ning kättesaadavus ja kvaliteet on 
ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandus-, sotsiaalse ja 
keskkonnaanalüüsi ning ka töötingimuste 
analüüsi ja võtma oma otsuste puhul 
aluseks eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriumid. Nad määravad selle kindlaks 
pärast alljärgnevalt loetletud isikute 
esitatud taotlust, mis on esitatud ühe kuu 
jooksul pärast teabe saamist artikli 38 
lõikes 4 osutatud kavandatava 
reisijateveoteenuse kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) raudteeveo-ettevõtja, kellele on 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 2 
alusel antud juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile.

Or. en
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Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c – alapunkt d
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

juurdepääsu taotlev raudteeveo-ettevõtja. juurdepääsu taotlev või käesoleva direktiivi
artikli 10 lõike 2 alusel 
raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu 
saanud raudteeveo-ettevõtja.

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reguleeriv asutus otsustab, et 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 2 
alusel raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu saanud raudteeveo-ettevõtja 
osutatava teenuse majanduslik tasakaal 
on ohustatud kavandatavast uuest või 
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muudetud avaliku teenindamise lepingust, 
esitab ta soovitusi selliste lepingute 
võimalike muudatuste kohta või 
raudteeveo-ettevõtjale pakutava hüvitise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 65
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt 1
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 13 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/200713 ja direktiivi 2010/40/EL,14

võivad liikmesriigid nõuda, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud 
piletimüügisüsteemis, et pakkuda pileteid, 
otsepileteid ja broneeringuid või anda 
pädevatele asutustele õigus sellise süsteemi 
loomiseks. Kui selline süsteem on loodud, 
tagab liikmesriik, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus.
____________________

13 ELT L 315, 3.12.2007, lk 14.
14 ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.

Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/200713 ja direktiivi 2010/40/EL,14

nõuavad liikmesriigid, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud 
piletimüügisüsteemis, et pakkuda pileteid, 
otsepileteid ja broneeringuid või anda 
pädevatele asutustele õigus sellise süsteemi 
loomiseks. Kui selline süsteem on loodud, 
tagab liikmesriik, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda 
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus.
____________________

13 ELT L 315, 3.12.2007, lk 14.
14 ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 66
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 7 a (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 19

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7 a. Direktiivi artikli 19 punkti d 
muudetakse järgmiselt: 

d) ei ole süüdi mõistetud selliste kohustuste 
tõsises või korduvas täitmata jätmises, mis 
tulenevad sotsiaal- või tööõigusest, 
sealhulgas töötervishoidu ja tööohutust 
käsitlevatest õigusaktidest, või tolliõigusest 
äriühingu puhul, kes soovib tegeleda 
kaupade piiriülese transpordiga, mille 
suhtes kohaldatakse tolliprotseduure.

„d) ei ole süüdi mõistetud selliste 
kohustuste tõsises või korduvas täitmata 
jätmises, mis tulenevad sotsiaal- või
tööõigusest, sealhulgas töötervishoidu ja 
tööohutust käsitlevatest õigusaktidest, või
tollialastest õigusaktidest äriühingu puhul, 
kes soovib tegeleda kaupade piiriülese 
transpordiga, mille suhtes kohaldatakse 
tolliprotseduure.”

Or. sv

Muudatusettepanek 67
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 7 b (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Artiklile 19 lisatakse järgmine punkt:
„e) on võtnud kohustuseks rakendada 
neis liikmesriikides, kus ettevõtja kavatseb 
tegutseda, üldkehtivaid või asjaomases 
sektoris vastavalt liikmesriikides 
kehtivatele tavadele tavaliselt kasutatavaid 
kollektiivlepinguid.”
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Or. sv

Muudatusettepanek 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 
reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 18 
kuud enne selle liiklusgraafiku jõustumist, 
mille kohta läbilaskevõimet taotletakse. 
Selleks et asjaomased reguleerivad 
asutused saaksid hinnata, milline on 
võimalik majanduslik mõju 
olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele, peavad reguleerivad asutused 
tagama, et kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, ja kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 11 alusel õigus piirata kasutusõigust, 
ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
kõnealusel rahvusvahelisel 
reisijateveoteenuse marsruudil tegutsevaid 
raudteeveo-ettevõtjaid, teavitatakse 
viivitamata ja hiljemalt viie päeva jooksul.

Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks vastavalt käesoleva 
direktiivi artikli 10 lõikele 2 või teenuste 
pakkumiseks uue või muudetud avaliku 
teenindamise lepingu alusel, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 
reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 18 
kuud enne selle liiklusgraafiku jõustumist, 
mille kohta läbilaskevõimet taotletakse.
Selleks et asjaomased reguleerivad 
asutused saaksid hinnata, milline on 
võimalik majanduslik mõju 
olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele või teenusele, mida pakub 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 2 
alusel raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu saanud raudteeveo-ettevõtja, 
peavad reguleerivad asutused tagama, et 
kõiki pädevaid asutusi, kes on sõlminud 
avaliku teenindamise lepingus määratletud 
marsruudil või uues või muudetud avaliku 
teenindamise lepingus avatud 
juurdepääsu alusel määratletud 
marsruudil raudtee-reisijateveoteenuse 
lepingu, ja kõiki teisi asjaomaseid pädevaid 
asutusi, kellel on artikli 11 alusel õigus 
piirata kasutusõigust, ja avaliku 
teenindamise lepingu alusel kõnealusel 
rahvusvahelisel reisijateveoteenuse 
marsruudil tegutsevaid või vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 10 lõikele 2 
teenust osutavaid raudteeveo-ettevõtjaid, 
teavitatakse viivitamata ja hiljemalt viie 
päeva jooksul.



PE519.766v01-00 30/33 AM\1004564ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid hindama ka uute või laiendatud kohaldamisalaga 
olemasolevate avaliku teenindamise lepingute majanduslikku mõju marsruudile, millel osutab 
teenust avatud juurdepääsu alusel tegutsev ettevõtja.

Muudatusettepanek 69
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 
reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 18 
kuud enne selle liiklusgraafiku jõustumist, 
mille kohta läbilaskevõimet taotletakse. 
Selleks et asjaomased reguleerivad 
asutused saaksid hinnata, milline on 
võimalik majanduslik mõju
olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele, peavad reguleerivad asutused 
tagama, et kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, ja kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 11 alusel õigus piirata kasutusõigust, 
ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
kõnealusel rahvusvahelisel 
reisijateveoteenuse marsruudil tegutsevaid 
raudteeveo-ettevõtjaid, teavitatakse 
viivitamata ja hiljemalt viie päeva jooksul.

Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 
reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 18 
kuud enne selle liiklusgraafiku jõustumist, 
mille kohta läbilaskevõimet taotletakse. 
Selleks et asjaomased reguleerivad 
asutused saaksid hinnata, milline on 
võimalik majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju olemasolevatele avaliku 
teenindamise lepingutele, peavad 
reguleerivad asutused tagama, et kõiki 
pädevaid asutusi, kes on sõlminud avaliku 
teenindamise lepingus määratletud 
marsruudil raudtee-reisijateveoteenuse 
lepingu, ja kõiki teisi asjaomaseid pädevaid 
asutusi, kellel on artikli 11 alusel õigus 
piirata kasutusõigust, ja avaliku 
teenindamise lepingu alusel kõnealusel 
rahvusvahelisel reisijateveoteenuse 
marsruudil tegutsevaid raudteeveo-
ettevõtjaid, teavitatakse viivitamata ja 
hiljemalt viie päeva jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab 31. detsembriks 2024
käesoleva direktiivi mõju raudteesektorile 
ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
direktiivi rakendamise kohta.

Komisjon hindab 31. detsembriks 2020
käesoleva direktiivi mõju raudteesektorile 
ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
direktiivi rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 63 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2020. aastaks uurib komisjon ka seda, kas 
riikliku tööhõive korraldamine takistab 
turu edasist avamist, integratsiooni ja 
tarbijatele pakutavate teenuste kvaliteeti. 
Asjakohasel juhul teeb komisjon 
ettepaneku võtta uusi seadusandlikke 
meetmeid, et tagada võrdsed tingimused 
kõigile raudteeveo-ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Frédéric Daerden
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Artikli 63 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:
Komisjon hindab hiljemalt 18 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist selle mõju 
raudteetöötajate tööhõive arengule.

Or. en

Selgitus

See kavandatav muudatusettepanek on inspireeritud transpordi- ja turismikomisjoni 
raportööri raporti projekti muudatusettepanekust 35, millega kohustatakse komisjoni 
analüüsima käesoleva direktiivi mõju raudteetöötajatele. See analüüs peaks aga hõlmama 
kõiki raudteetöötajaid (mitte üksnes rongipersonali) ja see peaks olema paindlik nende 
järelmeetmete suhtes, mida tuleks vajaduse korral komisjoni innustada kavandama.

Muudatusettepanek 73
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 
Nende teatiste aastakokkuvõtte teeb 
komisjon ning edastab selle kõikides 
töökeeltes nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

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

Or. fr


