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Tarkistus 21
Frédéric Daerden

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 
ole riittänyt lisäämään sen liikennemuoto-
osuutta verrattuna henkilöauto- ja 
ilmaliikenteeseen. Rautateiden 
henkilöliikenteen liikennemuoto-osuus, 
kuusi prosenttia, on pysynyt Euroopan 
unionissa suhteellisen vakaana. 
Rautateiden henkilöliikenne ei ole pysynyt 
tarpeiden kehityksessä mukana tarjonnan 
eikä laadun suhteen.

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu on 
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 
riittänyt lisäämään sen keskimääräistä
liikennemuoto-osuutta maaliikenteestä 
jäsenvaltioiden EU-15-ryhmässä, mutta ei 
unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneissä 
jäsenvaltioissa. Muutokset rautateiden 
liikennemuoto-osuudessa eivät vastaa 
nykyisiä hallinnointirakenteita.

Or. en

Perustelu

Eurostat raportoi rautateiden liikennemuoto-osuuden kehittyneen EU-15-ryhmässä 
seuraavasti: 2001: 6,7 prosenttia, 2010: 7,4prosenttia. Uusissa jäsenvaltioissa luvut ovat: 
2001: 7,4 prosenttia ja 2010: 5,1 prosenttia. Myös tarjonta ja laatu ovat pysyneet kehityksen 
tahdissa monissa jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa liikennemuoto-osuus on laskenut, 
mutta kasvanut voimakkaasti toisissa. Lopuksi on pantava merkille, että hallinnointirakenteet 
ja liikennemuoto-osuus eivät vastaa toisiaan eikä ole näyttöä minkäänlaisesta syy-yhteydestä.

Tarkistus 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Useat tutkimukset ja kyselyt 
osoittavat, että jäsenvaltioissa, jotka ovat 
avanneet kotimaan henkilöliikenteen 
markkinat, kuten Ruotsissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
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rautatiemarkkinat ovat kasvaneet, ja 
tyytyväisiä matkustajia ja työntekijöitä on 
yhä enemmän.

Or. en

Tarkistus 23
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhtenäisestä eurooppalaisesta 
rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2012/34/EU 
perustetaan yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiealue, jolla on rautatieyritysten ja 
rataverkon haltijoiden hallintoa, 
infrastruktuurin rahoitusta ja 
infrastruktuurimaksuja, 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeuksien ja 
infrastruktuuripalvelujen ehtoja sekä 
rautatiemarkkinoiden viranomaisvalvontaa 
koskevat yhteiset säännöt. Kun kaikki 
nämä osatekijät nyt ovat valmiina, unionin 
rautatiemarkkinoiden avaaminen voidaan 
saattaa päätökseen ja uudistaa rataverkon 
haltijoiden hallinnointi, jotta 
varmistettaisiin yhtäläiset oikeudet käyttää 
infrastruktuuria.

(3) Yhtenäisestä eurooppalaisesta 
rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2012/34/EU 
perustetaan yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiealue, jolla on rautatieyritysten ja 
rataverkon haltijoiden hallintoa, 
infrastruktuurin rahoitusta ja 
infrastruktuurimaksuja, 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeuksien ja 
infrastruktuuripalvelujen ehtoja sekä 
rautatiemarkkinoiden viranomaisvalvontaa 
koskevat yhteiset säännöt. Kun kaikki 
nämä osatekijät nyt ovat valmiina, unionin 
rautatiemarkkinoiden avaaminen voidaan 
saattaa päätökseen ja uudistaa rataverkon 
haltijoiden hallinnointi, jotta 
varmistettaisiin yhtäläiset oikeudet käyttää 
infrastruktuuria, unionin laajuisten 
rautatiepalvelujen laadun parantamiseksi 
samalla kun turvataan sosiaaliset normit 
ja työehdot.

Or. en

Tarkistus 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kansallisten 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamisella 
tulee olemaan myönteinen vaikutus 
Euroopan rautatiemarkkinoiden 
toimintaan, koska sillä saadaan aikaan 
enemmän joustoa ja enemmän 
mahdollisuuksia niin yrityksiä kuin 
matkustajiakin varten. Myös rautateiden 
henkilöstö hyötyy avaamisesta, koska se 
parantaa mahdollisuuksia tarjota 
palveluja markkinoiden uusille 
toimijoille. Kokeneet työntekijät voivat 
tuoda lisäarvoa uusille toimijoille, mikä 
johtaa parempiin työllisyysolosuhteisiin.

Or. en

Tarkistus 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Jäsenvaltiot vastaavat rautateiden 
henkilöstön työmarkkinajärjestelyistä. 
Niiden on kuitenkin varmistettava, että 
työmarkkinajärjestelyt eivät vahingoita 
palveluiden laatua. Nykyinen unionin 
lainsäädäntö tarjoaa jo selkeän kehyksen 
rautateiden henkilöstön suojelulle.

Or. en

Tarkistus 26
Frédéric Daerden

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Rataverkon haltijoiden ja 
rautatieyritysten välistä koordinointia olisi 
parannettava perustamalla 
koordinointikomitea infrastruktuurin 
hallinnan ja käytön tehostamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä johdanto-osan kappaleella ei ole lisäarvoa tekstin lopullisessa versiossa. Sillä lähinnä 
palautetaan mieleen uudelleentarkastelulauseke uudelleenlaaditussa direktiivissä, joka johti 
tähän komission ehdotukseen.

Tarkistus 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava, että kaikista 
rautatieinfrastruktuurin kestävän käytön, 
kunnossapidon ja kehittämisen 
edellyttämistä toiminnoista huolehtii 
johdonmukaisella tavalla rataverkon haltija 
itse.

(6) Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava, että kaikista 
rautatieinfrastruktuurin kestävän käytön, 
kunnossapidon ja kehittämisen 
edellyttämistä toiminnoista huolehtii 
johdonmukaisella tavalla rataverkon haltija 
itse, mikä ei estä sitä, että yhdessä 
jäsenvaltiossa olisi useita haltijoita, jotka 
toimivat erillisillä linjoilla tai niiden 
osilla.

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu uusi infrastruktuurin haltijan määrittely direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 2 
kohdassa ehdotetussa muodossa saattaa herättää epäilyksiä siitä, voiko yhdessä 
jäsenvaltiossa olla useampi haltija.
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Tarkistus 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten välillä ei koskaan voi olla 
tarvittavaa riippumattomuutta rataverkon 
haltijan ja rautatieyrityksen kesken. 
Rakenne voi näin ollen johtaa 
ristiintukemiseen, josta on haittaa 
tasapuolisille toimintaedellytyksille ja joka 
johtaa kilpailun vääristymiseen.

Or. en

Tarkistus 29
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun otetaan huomioon verkkojen 
kokoa ja tiheyttä koskeva heterogeenisuus 
sekä kansallisten, paikallisten tai 
alueellisten viranomaisten 
hallintorakenteiden erilaisuus sekä niiden 
kokemukset markkinoiden avaamista 
koskevassa prosessissa, kaikille 
jäsenvaltioille olisi tarjottava riittävästi 
joustavuutta järjestää verkkonsa siten, 
että voidaan saada aikaan rataverkkojen 
vapaan liikenteen palvelujen ja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
mukaisten palvelujen optimaalinen 
yhdistelmä, jotta varmistetaan kaikille 
matkustajille helposti saatavilla olevat 
laadukkaat palvelut.

Or. de
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Tarkistus 30
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun otetaan huomioon verkkojen 
kokoa ja tiheyttä koskeva heterogeenisuus 
sekä kansallisten, paikallisten tai 
alueellisten viranomaisten 
hallintorakenteiden erilaisuus sekä niiden 
kokemukset markkinoiden avaamista 
koskevassa prosessissa, kaikille 
jäsenvaltioille olisi tarjottava riittävästi 
joustavuutta järjestää verkkonsa siten, 
että voidaan saada aikaan rataverkkojen 
vapaan liikenteen palvelujen ja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
mukaisten palvelujen optimaalinen 
yhdistelmä, jotta varmistetaan kaikille 
matkustajille helposti saatavilla olevat 
laadukkaat palvelut.

Or. de

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sillä, että kaikille unionin 
rautatieyrityksille myönnetään 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeudet 
kotimaan henkilöliikenteen harjoittamista 
varten kaikissa jäsenvaltioissa, voi olla 
vaikutusta julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten perusteella 
harjoitettavan henkilöliikenteen 
organisointiin ja rahoitukseen. 

(14) Sillä, että kaikille unionin 
rautatieyrityksille myönnetään 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeudet 
kotimaan henkilöliikenteen harjoittamista 
varten kaikissa jäsenvaltioissa, voi olla 
vaikutusta julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten perusteella 
harjoitettavan henkilöliikenteen 
organisointiin ja rahoitukseen. 
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Jäsenvaltioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus rajoittaa tällaisia 
käyttöoikeuksia, jos ne vaarantavat 
kyseisten julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellisen 
tasapainon ja jos siihen on saatu 
asiaankuuluvan sääntelyelimen lupa.

Jäsenvaltioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus rajoittaa tällaisia 
käyttöoikeuksia, jos ne vaarantavat 
palvelujen laadun ja saatavuuden myös 
syrjäisillä alueilla tai kyseisten julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellisen tasapainon ja jos siihen on 
saatu asiaankuuluvan sääntelyelimen lupa.

Or. en

Tarkistus 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sääntelyelinten olisi asianomaisten 
osapuolten pyynnöstä ja puolueettoman 
taloudellisen analyysin pohjalta arvioitava 
käyttöoikeuksien avoimuuteen perustuvan 
kotimaan henkilöliikenteen mahdolliset 
taloudelliset vaikutukset nykyisiin julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin.

(15) Sääntelyelinten olisi asianomaisten 
osapuolten pyynnöstä ja puolueettoman 
taloudellisen analyysin pohjalta arvioitava 
käyttöoikeuksien avoimuuteen perustuvan 
kotimaan henkilöliikenteen mahdolliset 
taloudelliset vaikutukset nykyisiin julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
sekä niiden rautatieyritysten, joille on 
myönnetty käyttöoikeus tämän direktiivin 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, uuden 
tai muutetun käyttöoikeuksien 
avoimuuteen perustuvan julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.
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Tarkistus 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioitaessa sitä, vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, olisi otettava 
huomioon ennalta määritetyt perusteet. 
Tällaiset perusteet ja noudatettavan 
menettelyn yksityiskohdat voivat muuttua 
ajan myötä erityisesti sääntelyelinten, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
rautatieyritysten kokemusten valossa ja 
niissä voidaan ottaa huomioon kotimaan 
henkilöliikenteen erityispiirteet.

(17) Arvioitaessa sitä, vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino tai
rautatieyrityksen, jolle on myönnetty 
käyttöoikeus tämän direktiivin 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, tarjoama palvelu, 
olisi otettava huomioon ennalta määritetyt 
perusteet. Tällaiset perusteet ja 
noudatettavan menettelyn yksityiskohdat 
voivat muuttua ajan myötä erityisesti 
sääntelyelinten, toimivaltaisten 
viranomaisten ja rautatieyritysten 
kokemusten valossa ja niissä voidaan ottaa 
huomioon kotimaan henkilöliikenteen 
erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 34
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Sen määrittämiseksi, vaarantuisiko 
julkista palveluhankintaa koskevan 
sopimuksen puitteissa tarjotun palvelun 
laatu, jos samassa verkossa tarjottaisiin 
vapaasti palvelua, sääntelyelinten on 
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otettava huomioon julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
perusteella tarjottujen palvelujen
vaikutukset verkkoon, yhteyksien 
säilyttäminen, täsmällisyys, saatavuus, 
edullisuus ja esteettömyys.

Or. en

Tarkistus 35
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta rautateiden henkilöliikenteen 
houkuttelevuutta voitaisiin parantaa, 
jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia
kotimaan liikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten osallistuvan yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten. Jos tällainen järjestelmä 
perustetaan, olisi varmistettava, että se ei 
luo markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille.

(19) Jotta rautateiden henkilöliikenteen 
houkuttelevuutta voitaisiin parantaa, 
jäsenvaltioiden olisi vaadittava kotimaan 
liikennettä harjoittavien rautatieyritysten 
osallistuvan yhteiseen tietojärjestelmään ja 
integroituun matkalippujärjestelmään 
matkalippujen, suorien lippujen ja 
paikkavarausten tarjontaa varten kaikkine 
sosiaalisine vaatimuksineen.
Matkalippupalvelu ei saa muodostaa 
esteitä vammaisille, ikääntyneille, 
perheille tai erityistä tukea tarvitseville 
henkilöille.

Or. en

Tarkistus 36
Frédéric Daerden

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission olisi arvioitava tämän 
direktiivin vaikutuksia rautateiden 
henkilöstön työmarkkinoiden kehitykseen.
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Or. en

Perustelu

Tämä ehdotus johdanto-osan kappaleeksi perustuu liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
esittelijän mietintöluonnoksen tarkistukseen 12, jossa kehotetaan komissiota analysoimaan 
direktiivin vaikutuksia rautateiden henkilöstöön. Analyysin on kuitenkin koskettava kaikkea 
rauteiden henkilöstöä (ei pelkästään junahenkilöstöä), ja sen on tarjottava joustoa siihen, 
mitä toimia komissiota mahdollisesti kannustetaan ehdottamaan.

Tarkistus 37
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Rautatieyritysten ja rataverkon 
haltijoiden on turvallisuuskulttuurinsa 
yhteydessä vaalittava ”oikeudenmukaista 
kulttuuria” rohkaistakseen aktiivisesti 
henkilöstöään raportoimaan 
turvallisuuteen liittyvistä 
onnettomuuksista, tapahtumista ja läheltä 
piti -tilanteista ilman että henkilöstöön 
sovelletaan seuraamuksia tai syrjintää. 
Oikeudenmukainen kulttuuri antaa 
rautatiealalle mahdollisuuden ottaa opiksi 
onnettomuuksista, tapahtumista ja läheltä 
piti -tilanteista sekä parantaa rautateiden 
turvallisuutta niin työntekijöiden kuin 
matkustajien kannalta.

Or. en

Tarkistus 38
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Veturinkuljettajien työ-, ajo- ja 
lepoaikasääntöjen noudattaminen on 
ensiarvoisen tärkeää rautateiden 
turvallisuudelle ja oikeudenmukaiselle 
kilpailulle. Avoimilla eurooppalaisilla 
rautatiemarkkinoilla, joilla rajat ylittävä 
toiminta kasvaa, ajo- ja lepoaikojen 
noudattamista on valvottava ja ne on 
pantava täytäntöön. Kansallisten 
turvallisuusviranomaisten tehtävänä olisi 
oltava näiden sääntöjen tarkastaminen ja 
täytäntöönpano. Komission olisi 
ehdotettava sääntöjä ja pakollisia 
säännöllisiä tarkastuksia. Tämä on 
kuitenkin mahdollista vain junassa 
olevalla sähköisellä ajopiirturilla, jolla 
rekisteröidään veturinkuljettajien ajo- ja 
lepoaika.

Or. de

Tarkistus 39
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jotta saadaan toteutettua 
yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 
ja kun otetaan huomioon alalla vallitseva 
kilpailu, komission olisi aktiivisesti 
tuettava ja kannustettava 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
unionin tasolla, jotta varmistetaan, että 
rautateiden työntekijät suojataan 
paremmin kestävällä tavalla 
markkinoiden avaamista koskevilta 
haitallisilta vaikutuksilta ja että 
kehitetään yhteisiä ratkaisuja neljännen 
rautatiepaketin täytäntöönpanosta 
aiheutuviin haasteisiin. Asianomaiselle 
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henkilökunnalle muutoksesta aiheutuvan 
henkisen ja sosiaalisen stressin vaikutus 
on otettava tässä yhteydessä erityisesti 
huomioon.

Or. de

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Rautateiden henkilöliikenteen 
markkinoiden avaaminen sekä yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
kehittäminen ei saa missään tapauksessa 
johtaa alan työntekijöiden sosiaalisten 
olojen heikkenemiseen eikä sosiaaliseen 
polkumyyntiin. Tätä varten markkinoiden 
avaamiselle olisi asetettava tiettyjä ehtoja, 
kuten se, että jäsenvaltiot käyttävät 
alueellaan sovellettavia 
työehtosopimuksia.

Or. fr

Tarkistus 41
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Komissio takaa tietyistä 
yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan 
palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä 
olevien työntekijöiden työoloja koskevista 
seikoista, erityisesti työntekijöiden 
turvallisuudesta, Euroopan 
rautatieyhteisön (CER) ja Euroopan 
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kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä 
tehdystä sopimuksesta 18 päivänä 
heinäkuuta 2005 annetun neuvoston 
direktiivin 2005/47/EY säännösten 
täysimääräisen ja moitteettoman 
täytäntöönpanon.

Or. de

Tarkistus 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Veturinkuljettajien työ-, ajo- ja 
lepoaikasääntöjen noudattaminen on 
ensiarvoisen tärkeää rautateiden 
turvallisuudelle ja oikeudenmukaiselle 
kilpailulle. Avoimilla eurooppalaisilla 
rautatiemarkkinoilla, joilla rajat ylittävä 
toiminta kasvaa, ajo- ja lepoaikojen 
noudattamista on valvottava, ja ne on 
pantava täytäntöön. Kansallisten 
turvallisuusviranomaisten tehtävänä olisi 
oltava näiden sääntöjen tarkastaminen ja 
täytäntöönpano. Komission olisi 
ehdotettava sääntöjä ja pakollisia 
säännöllisiä tarkastuksia. Tämä on 
kuitenkin mahdollista vain junassa 
olevalla sähköisellä ajopiirturilla, jolla 
rekisteröidään veturinkuljettajien ajo- ja 
lepoaika.

Or. de

Tarkistus 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 d) Kun otetaan huomioon yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
kehittyminen ja rautatieliikenteen 
markkinoiden avaamisen jatkaminen, 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
työmarkkinaosapuolten tekemiä edustavia 
työehtosopimuksia sosiaalisen 
polkumyynnin ja epäoikeudenmukaisen 
kilpailun välttämiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jo voimassa 
olevan kansallisen lainsäädännön ja 
voimassa olevien työehtosopimusten 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 e) Junahenkilökunta on rautatiealan 
ammattiryhmä, joka hoitaa tärkeitä 
turvallisuustehtäviä. Perinteisesti se 
hoitaa rautatiejärjestelmän toiminnallisia 
turvallisuustehtäviä ja on vastuussa 
matkustajien mukavuudesta ja 
turvallisuudesta junassa. 
Veturinkuljettajien pätevyystodistusta 
vastaava todistus olisi hyödyllinen, jotta 
varmistettaisiin näiden ammattiryhmien 
pätevyyden ja osaamisen korkea taso ja 
tunnustettaisiin heidän merkityksensä 
turvallisille rautatiepalveluille ja 
helpotettaisiin samalla työntekijöiden 
liikkuvuutta.

Or. de
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Tarkistus 45
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 f) Komission olisi arvioitava tämän 
direktiivin vaikutuksia rautateiden 
junahenkilökunnan työmarkkinoiden 
kehitykseen ja tarvittaessa ehdotettava 
uusia säädöksiä rautateiden 
junahenkilökunnan pätevyystodistuksista.

Or. de

Tarkistus 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”rataverkon haltijalla” elintä tai yritystä, 
joka varmistaa rautatieinfrastruktuurin 
kehittämisen, toiminnan ja kunnossapidon 
tietyssä verkossa; kehittämiseen sisältyy 
verkkosuunnittelu, rahoitus- ja 
investointisuunnittelu sekä infrastruktuurin 
rakentaminen ja parantaminen; 
infrastruktuurin käyttöön sisältyvät kaikki 
reittien jakamisprosessin osatekijät, 
mukaan luettuina yksittäisten reittien 
määrittely, saatavuuden arviointi ja 
jakaminen, liikenteen hallinta ja 
infrastruktuurimaksut, niiden 
määrittäminen ja kerääminen mukaan 
lukien; kunnossapitoon sisältyvät 
infrastruktuurin uusiminen ja muu 
omaisuudenhoitotoiminta;

”rataverkon haltijalla” elintä tai yritystä, 
joka varmistaa erityisesti
rautatieinfrastruktuurin kehittämisen, 
toiminnan ja kunnossapidon tietyssä 
verkossa; kehittämiseen sisältyy 
verkkosuunnittelu, rahoitus- ja 
investointisuunnittelu sekä infrastruktuurin 
rakentaminen ja parantaminen; 
infrastruktuurin käyttöön sisältyvät kaikki 
reittien jakamisprosessin osatekijät, 
mukaan luettuina yksittäisten reittien 
määrittely, saatavuuden arviointi ja 
jakaminen, liikenteen hallinta ja 
infrastruktuurimaksut, niiden 
määrittäminen ja kerääminen mukaan 
lukien; kunnossapitoon sisältyvät 
infrastruktuurin uusiminen ja muu 
omaisuudenhoitotoiminta;
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Or. pl

Perustelu

Määritelmän ”rataverkon haltija” uuden muotoilun avulla on tarkoitus määritellä tarkemmin 
haltijan tehtävää mm. poistamalla nykymääritelmästä sana ”erityisesti”, jonka vuoksi uusi 
haltijan tehtävänkuva on lukkoonlyöty.

Tarkistus 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) poistetaan 5 kohta; Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Kansainvälisiä kuljetusten määrittelyä koskevan kohdan poistaminen on ongelmallista 
valtioille, joissa rautatie muodostaa kolmannen valtion vastaisen ulkorajan. On olemassa 
riski porsaanreiän syntymisestä lakiin.

Tarkistus 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Poistetaan 6 artiklan 2 kohta. Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

On liiallista poistaa määräys, jolla sallitaan haltijan palvelujen ja kuljetuspalveluiden 
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järjestäminen yhden yrityksen piirissä vaikkakin ne on erotettu kirjanpidollisista syistä. 
Määräyksen poistamisella olisi kauaskantoisia ja epäedullisia seurauksia (hallinnollisia,
taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia) monille EU:n markkinoilla jouhevasti ja 
tehokkaasti toimiville rautatieyrityksille.

Tarkistus 49
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

3. [...] Poistetaan.
__________________
10 EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

Or. de

Tarkistus 50
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
saman oikeus- tai luonnollisen henkilön ei 
ole sallittua

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
saman oikeus- tai luonnollisen henkilön ei 
ole sallittua suoraan tai välillisesti

Or. fr

Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

nimittää rataverkon haltijan 
hallintoneuvoston, hallituksen tai 
rataverkon haltijaa oikeudellisesti 
edustavien elinten jäseniä ja 
samanaikaisesti suoraan tai välillisesti 
käyttää määräysvaltaa, omistaa 
taloudellisia sidonnaisuuksia eikä käyttää 
minkäänlaisia oikeuksia 
rautatieyrityksessä;

nimittää rataverkon haltijan 
hallintoneuvoston, hallituksen, 
johtokunnan, pääjohtajan tai rataverkon 
haltijaa oikeudellisesti edustavien elinten 
jäseniä ja samanaikaisesti suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa, omistaa 
taloudellisia sidonnaisuuksia eikä käyttää 
minkäänlaisia oikeuksia 
rautatieyrityksessä;

Or. fr

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 2 kohdassa tarkoitettu henkilö on 
jäsenvaltio tai muu julkishallinnon elin 
taikka kaksi erillistä ja toisistaan 
oikeudellisesti erotettua viranomaiselintä, 
jotka käyttävät määräysvaltaa tai muita 2 
kohdassa mainittuja oikeuksia yhtäältä 
rataverkon haltijassa ja toisaalta 
rautatieyrityksessä, niitä ei tämän artiklan 
soveltamiseksi katsota samaksi henkilöksi 
tai samoiksi henkilöiksi.

Kun 2 kohdassa tarkoitettu henkilö on 
jäsenvaltio tai muu julkishallinnon elin 
taikka kaksi erillistä ja toisistaan 
oikeudellisesti erotettua ja riippumatonta 
viranomaiselintä, jotka käyttävät 
määräysvaltaa tai muita 2 kohdassa 
mainittuja oikeuksia yhtäältä rataverkon 
haltijassa ja toisaalta rautatieyrityksessä, 
niitä ei tämän artiklan soveltamiseksi 
katsota samaksi henkilöksi tai samoiksi 
henkilöiksi.

Or. fr

Tarkistus 53
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellyttäen, että minkäänlaista eturistiriitaa 
ei synny ja että kaupallisesti 
arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus 
taataan, rataverkon haltija voi päätösvallan 
itsellään säilyttäen teettää alihankintana 
tiettyjä kehitys-, uusimis- ja 
kunnossapitotöitä rautatieyrityksillä tai 
millä tahansa muilla elimillä, jotka 
toimivat rataverkon haltijan valvonnassa.

Edellyttäen, että minkäänlaista eturistiriitaa 
ei synny ja että kaupallisesti 
arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus 
taataan, rataverkon haltija voi päätösvallan 
itsellään säilyttäen teettää alihankintana 
tiettyjä kehitys-, uusimis- ja 
kunnossapitotöitä rautatieyrityksillä tai 
millä tahansa muilla elimillä, jotka 
toimivat rataverkon haltijan valvonnassa. 
Näissä alihankinnoissa on noudatettava 
kilpailuttamissääntöjä ja tarvittaessa 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. 
Rataverkon haltija on vastuussa 
alihankintana teetetyistä töistä.

Or. fr

Tarkistus 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rataverkon haltija tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltiot voivat päättää 
jättää soveltamatta tämän artiklan 2–4 
kohtaa. Tällaisessa tapauksessa kyseisen 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
rataverkon haltija suorittaa kaikki 3 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot 
ja on tosiasiallisesti organisaation ja 
päätöksenteon osalta 7a–7c artiklassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti 

Poistetaan.
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riippumaton kaikista rautatieyrityksistä.”

Or. en

Perustelu

Vertikaalisesti integroituneiden yritysten välillä ei koskaan voi olla tarvittavaa 
riippumattomuutta rataverkon haltijan ja rautatieyrityksen kesken eikä se voi taata 
rahoitusvirtojen täydellistä avoimuutta. Institutionaalinen eriyttäminen on näin ollen ainoa 
ratkaisu hyvien toimivien Euroopan rautatiemarkkinoiden luomiseksi.

Tarkistus 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – 5 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rataverkon haltija tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen, jäsenvaltiot 
voivat päättää jättää soveltamatta tämän 
artiklan 2–4 kohtaa. Tällaisessa 
tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että rataverkon haltija 
suorittaa kaikki 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut toiminnot ja on tosiasiallisesti 
organisaation ja päätöksenteon osalta 7a–
7c artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti riippumaton kaikista 
rautatieyrityksistä.

Jos rataverkon haltija kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen, jäsenvaltiot 
voivat päättää jättää soveltamatta tämän 
artiklan 2–4 kohtaa. Tällaisessa 
tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että rataverkon haltija 
suorittaa kaikki 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut toiminnot ja on tosiasiallisesti 
organisaation ja päätöksenteon osalta 7a–
7c artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti riippumaton kaikista 
rautatieyrityksistä.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla myös tulevaisuudessa mahdollisuus valita, erottavatko ne 
infrastruktuurin haltijan ja rautatieyrityksen toisistaan vai valitsevatko ne integroidun 
rakenteen.

Tarkistus 56
Frédéric Daerden
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 a–7 e artikla

Komission teksti Tarkistus

4. [...] Poistetaan.
__________________
12 EUVL L 51, 23.2.2012, s. 51.

Or. en

Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltija organisoidaan elimeksi, 
joka on oikeudellisesti erillinen kaikista 
rautatieyrityksistä, tällaisissa yrityksissä
määräysvaltaa käyttävistä holding-yhtiöistä 
ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muista oikeussubjekteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltija organisoidaan elimeksi, 
joka on oikeudellisesti erillinen ja 
riippumaton kaikista rautatieyrityksistä, 
tällaisissa yrityksissä määräysvaltaa 
käyttävistä holding-yhtiöistä ja 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muista oikeussubjekteista.

Or. fr

Tarkistus 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 d artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltijat perustavat ja 
organisoivat kutakin verkkoa varten 
koordinointikomitean. Tällaisen komitean 
jäsenyyden on oltava avoin ainakin
rataverkon haltijalle, 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla tunnetuille hakijoille 
sekä pyynnöstä mahdollisille hakijoille, 
niitä edustaville organisaatioille, 
rautateiden tavaraliikenteen ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien 
edustajille ja tarvittaessa alue- ja 
paikallisviranomaisille. Jäsenvaltioiden 
edustajat ja kyseinen sääntelyelin on 
kutsuttava koordinointikomitean 
kokouksiin tarkkailijoina.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltijat perustavat ja 
organisoivat kutakin verkkoa varten 
koordinointikomitean. Tällaisen komitean 
jäsenyyden on oltava avoin rataverkon 
haltijalle, 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla tunnetuille hakijoille 
sekä pyynnöstä mahdollisille hakijoille, 
niitä edustaville organisaatioille, 
rautateiden tavaraliikenteen ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien 
edustajille ja tarvittaessa alue- ja 
paikallisviranomaisille. Jäsenvaltioiden 
edustajat ja kyseinen sääntelyelin on 
kutsuttava koordinointikomitean 
kokouksiin tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeutta 
luoda uusia tai muutettuja 
henkilöliikenteen palveluja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
perusteella, kun uudet tai muutetut 
julkista palveluhankintaa koskevat 
sopimukset vaarantavat rautatieyritysten, 
joille on myönnetty 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus 
tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, tarjoamien nykyisten 
palveluiden taloudellisen tasapainon.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeutta tehdä uusia tai muutettuja julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia, jos sääntelyelin osoittaa tällaisilla sopimuksilla olevan mahdollisesti 
taloudellista vaikutusta palveluun, jota toimija tarjoaa käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrittääkseen, vaarantuisiko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, 55 artiklassa 
tarkoitetun yhden tai useamman 
asianomaisen sääntelyelimen on tehtävä 
puolueeton taloudellinen arviointi ja 
päätöksensä ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti. Niiden on 
määritettävä tämä, jos jokin seuraavista 
toimittaa asiaa koskevan pyynnön 
kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Määrittääkseen, vaarantuisiko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen
tai rautatieyritysten, joille on myönnetty 
käyttöoikeus tämän direktiivin 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, tarjoaman palvelun 
taloudellinen tasapaino, jos tehtäisiin uusi 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus tai muutettaisiin voimassa olevaa 
sopimusta, 55 artiklassa tarkoitetun yhden 
tai useamman asianomaisen sääntelyelimen 
on tehtävä puolueeton taloudellinen 
arviointi ja päätöksensä ennalta 
määritettyjen perusteiden mukaisesti. 
Niiden on määritettävä tämä, jos jokin 
seuraavista toimittaa asiaa koskevan 
pyynnön kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.
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Tarkistus 61
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrittääkseen, vaarantuisiko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, 55 artiklassa 
tarkoitetun yhden tai useamman 
asianomaisen sääntelyelimen on tehtävä 
puolueeton taloudellinen arviointi ja 
päätöksensä ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti. Niiden on 
määritettävä tämä, jos jokin seuraavista 
toimittaa asiaa koskevan pyynnön 
kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Määrittääkseen, vaarantuisivatko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, saatavuus ja 
laatu, 55 artiklassa tarkoitetun yhden tai 
useamman asianomaisen sääntelyelimen on 
tehtävä puolueeton taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöä koskeva 
arviointi, joka kattaa myös työehdot, ja 
päätöksensä ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti. Niiden on 
määritettävä tämä, jos jokin seuraavista 
toimittaa asiaa koskevan pyynnön 
kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rautatieyritys, jolle on myönnetty 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus 
tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – c alakohta – d alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

käyttöoikeutta hakeva rautatieyritys. käyttöoikeutta hakeva rautatieyritys tai 
rautatieyritys, jolle on myönnetty 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus 
tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos sääntelyelin katsoo, että suunniteltu 
uusi tai muutettu julkisia 
palveluhankintoja koskeva sopimus 
vaarantaa rautatieyritysten, joille on 
myönnetty rautatieinfrastruktuurin 
käyttöoikeus tämän direktiivin 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, tarjoaman palvelun 
taloudellisen tasapainon, se esittää 
mahdollisia muutoksia tehtävään 
sopimukseen tai suosituksia korvauksista 
kyseiselle rautatieyritykselle.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 65
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
13a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
1371/2007 ja direktiivin 2010/40/EU 
soveltamista jäsenvaltiot voivat vaatia
kotimaan henkilöliikennettä harjoittavia 
rautatieyrityksiä osallistumaan yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten tai päättää valtuuttaa 
toimivaltaiset viranomaiset perustamaan 
tällaisen järjestelmän. Jos tällainen 
järjestelmä perustetaan, jäsenvaltioiden on 

Sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
1371/2007 ja direktiivin 2010/40/EU 
soveltamista jäsenvaltiot vaativat kotimaan 
henkilöliikennettä harjoittavia 
rautatieyrityksiä osallistumaan yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten tai päättää valtuuttaa 
toimivaltaiset viranomaiset perustamaan 
tällaisen järjestelmän. Jos tällainen 
järjestelmä perustetaan, jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, ettei se luo 
markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille ja että sitä hallinnoi 
julkinen tai yksityinen oikeussubjekti tai 
kaikkien henkilöliikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten liitto.

varmistettava, ettei se luo 
markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille ja että sitä hallinnoi 
julkinen tai yksityinen oikeussubjekti tai 
kaikkien henkilöliikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten liitto.

Or. en

Tarkistus 66
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a. Direktiivin 19 artiklan d alakohta 
muutetaan seuraavasti: 
”d) ei ole tuomittu vakavasta tai 
toistuvasta sosiaali- tai työlainsäädännön 
rikkomisesta, mukaan lukien 
työturvallisuutta ja työterveyttä koskevan 
lainsäädännön ja työehtosopimuksen 
velvoitteiden rikkominen, eikä, jos 
kyseessä on yhtiö, jonka tavoitteena on 
tullimenettelyjen alaisen rajat ylittävän 
tavaraliikenteen harjoittaminen, ole 
tuomittu tullilainsäädännön vaatimusten 
rikkomisesta.”

Or. sv

Tarkistus 67
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 b kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

7 b. Lisätään 19 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”e) on sitoutunut soveltamaan 
jäsenvaltioissa, joissa yritys aikoo 
harjoittaa toimintaa, työehtosopimuksia, 
jotka ovat alalla yleisesti voimassa tai 
käytössä jäsenvaltioissa vallitsevien 
käytäntöjen mukaisesti.�

Or. sv

Tarkistus 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hakija aikoo pyytää ratakapasiteettia 
henkilöliikenteen harjoittamista varten, sen 
on ilmoitettava asianomaisille rataverkon 
haltijoille ja sääntelyelimille pyyntöön 
liittyvän aiotun liikenteen aikataulut 
viimeistään 18 kuukautta ennen niiden 
voimaantuloa. Jotta asianomaiset 
sääntelyelimet voisivat arvioida 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 
viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä, 
saavat tästä tiedon viipymättä ja 

Kun hakija aikoo pyytää ratakapasiteettia 
tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisen henkilöliikenteen harjoittamista 
varten tai uuden tai muutetun julkista 
palveluhankintaa koskevan sopimuksen 
osalta, sen on ilmoitettava asianomaisille 
rataverkon haltijoille ja sääntelyelimille 
pyyntöön liittyvän aiotun liikenteen 
aikataulut viimeistään 18 kuukautta ennen 
niiden voimaantuloa. Jotta asianomaiset 
sääntelyelimet voisivat arvioida 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin tai 
rautatieyritysten, joille on myönnetty 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeus 
tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, tarjoamaan palveluun, niiden 
on varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 
viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
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viimeistään viiden päivän kuluttua. reitillä tai uudessa tai muutetussa julkisia 
palveluhankintoja koskevassa 
sopimuksessa käyttöoikeuksien 
avoimuuteen perustuen määritetyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä 
tai jotka tarjoavat palvelua tämän 
direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, saavat tästä tiedon viipymättä 
ja viimeistään viiden päivän kuluttua.”

Or. en

Perustelu

Sääntelyelinten olisi arvioitava myös uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tai olemassa olevan julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen laajentamisen 
taloudellisia vaikutuksia reitillä, jolla toimija tarjoaa palveluja käyttöoikeuksien avoimuuden 
perusteella.

Tarkistus 69
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hakija aikoo pyytää ratakapasiteettia 
henkilöliikenteen harjoittamista varten, sen 
on ilmoitettava asianomaisille rataverkon 
haltijoille ja sääntelyelimille pyyntöön 
liittyvän aiotun liikenteen aikataulut 
viimeistään 18 kuukautta ennen niiden 
voimaantuloa. Jotta asianomaiset 
sääntelyelimet voisivat arvioida 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on
varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 

Kun hakija aikoo pyytää ratakapasiteettia 
henkilöliikenteen harjoittamista varten, sen 
on ilmoitettava asianomaisille rataverkon 
haltijoille ja sääntelyelimille pyyntöön 
liittyvän aiotun liikenteen aikataulut 
viimeistään 18 kuukautta ennen niiden 
voimaantuloa. Jotta asianomaiset 
sääntelyelimet voisivat arvioida 
mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
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viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä, 
saavat tästä tiedon viipymättä ja 
viimeistään viiden päivän kuluttua.

varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 
viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä, 
saavat tästä tiedon viipymättä ja 
viimeistään viiden päivän kuluttua.

Or. en

Tarkistus 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2012/34/EY
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän direktiivin 
vaikutuksia rautatiealaan ja toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle kertomuksen sen 
täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024.

Komissio arvioi tämän direktiivin 
vaikutuksia rautatiealaan ja toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle kertomuksen sen 
täytäntöönpanosta viimeistään 31. päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
63 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio selvittää vuoteen 2020 mennessä 
myös, haittaavatko kansalliset 
työmarkkinajärjestelyt markkinoiden 
laajempaa avautumista, yhdentymistä ja 
asiakkaille tarjottujen palvelujen laatua. 
Komissio ehdottaa tarvittaessa uusia 
lainsäädäntötoimenpiteitä varmistaakseen 
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille 
rautatieyrityksille.

Or. en

Tarkistus 72
Frédéric Daerden

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
63 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 63 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Komissio arvioi viimeistään 
18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta sen vaikutuksia 
rautateiden henkilöstön työmarkkinoiden 
kehitykseen.”

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus perustuu liikenne- ja matkailuvaliokunnan esittelijän mietintöluonnoksen 
tarkistukseen 35, jossa komissio velvoitetaan analysoimaan direktiivin vaikutuksia 
rautateiden henkilöstöön. Analyysin on kuitenkin koskettava kaikkea rautateiden henkilöstöä 
(ei pelkästään junahenkilöstöä), ja sen on tarjottava joustoa siihen, mitä toimia komissiota 
mahdollisesti kannustetaan ehdottamaan.

Tarkistus 73
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä säännellyistä kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä säännellyistä kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle. Komissio tekee 
vuosittain yhteenvedon näistä 
ilmoituksista ja toimittaa sen kaikilla 
EU:n työkielillä neuvostolle ja 
parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 74
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr


