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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin viime vuosikymmenten pyrkimykset eri palvelualojen, muun muassa 
rautatieliikennealan, vapauttamiseksi perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 26 artiklan täytäntöönpanoon ja ovat siten perusteltuja.

Sisämarkkinoiden toteuttamistavoite ei saa olla itseisarvo vaan pikemminkin olisi pyrittävä 
laskemaan kuluttajien kustannuksia samalla kun ylläpidetään kaikille saatavilla oleva 
laadukas palvelutaso.

Pyrkimykset vapauttaa aloja, joilla palveluja ovat perinteisesti tarjonneet kansallisten 
monopolien kautta julkiset toimijat, eivät ole vuosien kuluessa näyttäneet saavuttaneen näitä 
kahta tavoitetta.

Pelkästään rautatieliikenteen alalla on epätyydyttäviä esimerkkejä.
 Vuodesta 2010 kilpailulle avoimessa kansainvälisessä henkilöliikenteessä suurempi 

kilpailu ei ole leikannut merkittävästi kustannuksia, ja se on johtanut sellaisten 
vanhojen rajat ylittävien ratojen sulkemiseen, jotka eivät sovellu suurnopeusjunille. 
Ala ei myöskään ole kasvanut toivottavalla tavalla, koska sen on hankittava 
markkinansa pikemminkin liikennemuotojen välisillä kuin rautatieliikenteen sisäisillä 
markkinoilla.

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa rautateiden henkilöliikenteen vapauttamista koskeva 
lainsäädäntö on jäsenvaltioista edistynein, mutta ETSK painottaa, että käyttäjät ovat 
tyytymättömiä ja että valtion on jatkuvasti puututtava alan yhdentymiseen (muun 
muassa hintoihin, lippujenmyyntiin ja aikatauluihin).

 Kotimaan henkilöliikenteen osalta unionissa voidaan todeta, että epäasianmukaisesta 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä on käynnistetty 15 rikkomusmenettelyä, 
mikä osoittaa, että vapauttaminen tapahtuu liian nopeasti. Jos vapauttamisen on 
tarkoitus olla osa unionin yhdentymistä, se pitäisi toteuttaa järkyttämättä kansallisia 
malleja, jotka ovat tarjonneet yleisölle laadukasta palvelua useiden vuosikymmenten 
ajan. 

Tässä tilanteessa valmistelija katsoo, että rautateiden matkustajaliikennealaa ei tarvitse 
vapauttaa enempää. Tarkistuksilla pyritään vähentämään kansalaisille ja alan työntekijöille 
aiheutuvia kielteisiä seurauksia seuraavasti:

 Mahdollisimman yhdennetty hallinnointi. Jos rataverkon haltijoiden ja 
liikenteenharjoittajien tiukka erottaminen perustuu kilpailuun, käyttäjien järjestöjen, 
alan ammattiyhdistysten ja perinteisten liikenteenharjoittajien keskuudessa herännyt 
pelko saa valmistelijan etsimään kompromissia näiden kahden välillä. Erottaminen 
johtaa todennäköisemmin vähäisempään resurssien vastavuoroiseen käyttöön 
materiaali-investoinneissa ja lisää byrokratiaa, mikä heikentää palvelun laatua ja 
käyttäjien turvallisuutta. Siksi valmistelija on päättänyt antaa kansalliselle 
sääntelyelimelle mahdollisimman paljon vapautta alalla Euroopan unionin 
tuomioistuimen 28. helmikuuta tekemän päätöksen mukaisesti.
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 Jäsenvaltioille annetaan mahdollisimman paljon valtaa päättää tarjouskilpailun ja 
julkisen palvelun myöntämisestä ilman tarjouskilpailua välillä huomattavasti 
korkeammin ylärajoin.

 Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää julkista liikennettä koskeviin kansallisiin 
suunnitelmiin sisällytetään käyttäjien, työntekijöiden ja ympäristön suojelua koskevat 
säännöt, millä helpotetaan laatua, sosiaaliasioita ja ympäristöä koskevien kriteerien 
sisällyttämistä tarjouskilpaluihin.

 Työntekijöiden suojelun vahvistaminen tarjoamalla useita mahdollisuuksia 
henkilökunnan siirtämiseen uuteen yritykseen, joka tarjoaa julkisia palveluja. Näitä 
mahdollisuuksia ovat sosiaalinen vuoropuhelu, junahenkilökuntaan sovellettavan 
sosiaalilainsäädännön selkeyttäminen varsinkin antamalla henkilökunnalle 
pätevyystodistus sekä pyyntö jäsenvaltioille, että ne vahvistavat tarjoajan ja tämän 
alihankkijoiden välisen yhteisen sosiaalisen vastuun sosiaalisen polkumyynnin 
estämiseksi.

 Asianmukainen vastavuoroisuus jäsenvaltioiden markkinoiden avaamisessa.

 Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa koskevan siirtymäajan huomattava pidentäminen 
(vuoteen 2029), jotta unionin poliittisilla päätöksentekijöillä on aikaa pysähtyä 
harkitsemaan ja analysoimaan aihetta ennen uusia vapauttamiseen liittyviä päätöksiä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rautatieliikenteellä on keskeinen 
rooli sosiaalisesti ja ekologisesti sekä 
liikennesuunnittelussa, ja se voi kasvattaa 
merkittävästi kokonaisosuuttaan 
Euroopan henkilöliikenteestä. 
Investoinnit tutkimukseen, 
infrastruktuuriin ja liikkuvaan kalustoon 
saattavat luoda merkittävää uutta kasvua 
ja edistää siten suoraan työllisyyttä 
rautatiealalla ja lisätä välillisesti muiden 
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alojen työntekijöiden liikkuvuutta. 
Rautatieliikenteestä voi kehittyä unionin 
merkittävä nykyaikainen toimiala 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sopivat 
yhteistyön tehostamisesta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Edullisemman hinnan periaatteen 
asemesta laatuun perustuva 
kilpailuttaminen auttaa estämään 
sosiaalista polkumyyntiä, joka liittyy usein 
halvempiin tarjouksiin, joissa säästetään 
työntekijöiden kustannuksella ja joiden 
tuloksena ovat  alhaisemmat palkat, 
pidemmät työpäivät ja alhaisempi 
henkilökunnan määrä. 

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vastavuoroisuusperiaate on tärkeä 
keino, jolla estetään kilpailun 
vääristymistä, ja tätä periaatetta olisi 
sovellettava jäsenvaltioiden ohella myös 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
haluavat osallistua unionissa 
käynnistettävään julkisia 
palveluhankintoja koskevaan 
menettelyyn.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Rautateiden henkilöliikenteen 
sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, 
että tämän sektorin julkisia palveluja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on 
olemassa yhteiset säännöt, joita sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa 
mutta joissa otetaan huomioon kunkin 
maan erityispiirteet.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti rautateiden kotimaan 
henkilöliikenteen laadukkaasta 
tarjonnasta, jäsenvaltioiden on tärkeä taata 
julkisen liikenteen harjoittajien 
henkilökunnan sosiaalisen suojelun 
laadukas taso sosiaalisen polkumyynnin 
estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksen 8 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan tehty tarkistus tekee johdanto-osan kappaleen 
asiasisällön tarpeettomaksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 



PA\943827FI.doc 11/22 PE516.641v01-00

FI

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

kilpailuttamista varten vaatii jonkin verran 
lisäaikaa, jotta yritykset, joiden kanssa 
tällaisia sopimuksia on ennen tehty, ehtivät 
toteuttaa tehokkaita ja kestäviä sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä. Tämän vuoksi 
rautatieyritysten olisi jo nyt toteutettava 
toimenpiteitä ottaakseen tämä 
hankintamenettely käyttöön vaiheittain, 
mutta niiden olisi tehtävä kaikki 
rautateiden julkisen henkilöliikenteen 
julkisia palveluja koskevat sopimukset 
tässä asetuksessa määritetyn 
hankintamenettelyn mukaisesti vasta 
vuodesta 2029 alkaen.

Or. fr

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Julkista liikennettä koskevat suunnitelmat 
ja julkisen palvelun velvoitteet

Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävää julkista liikennettä koskevat 
suunnitelmat ja julkisen palvelun 
velvoitteet

Or. fr

Perustelu

Näiden suunnitelmien yhteydessä on syytä korostaa ”kestävyyden” käsitettä kaikilta osin.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) matkustajan oikeuksiin sovellettavat 
säännöt;

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) sosiaaliseen suojeluun ja 
työsuhdeturvaan sovellettavat säännöt; 

Or. en

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) ympäristönsuojeluun sovellettavat 
säännöt;

Or. en
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen kohdan näkökohdat on siirretty uuden 2 a artiklan asiaankuuluviin kohtiin 
niiden merkityksen lisäämiseksi. Uusi teksti on tarpeen määräysvallan takaamiseksi asiassa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

niiden on oltava tarkoituksenmukaisia 
julkista liikennettä koskevan suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

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

Or. fr

Perustelu

Täsmennys, jota tarvitaan ”tarkoituksenmukaisuuden” selventämiseksi.
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksenmukaisuuden käsitettä on jo selvennetty 2 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa, 
joten tämä kohta voidaan poistaa.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

(a) on saavutettava julkista liikennettä
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

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

Or. en
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Toimivaltaiset viranomaiset laativat 
laatuvaatimukset ja sosiaaliset 
vaatimukset, vahvistavat ne ja sisällyttävät 
ne tarjouskilpailumenettelyä koskeviin 
asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin riippumatta 
hankintamenettelyn lajista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen ja 
unionin lainsäädännön sekä 
työmarkkinaosapuolten tekemien 
työehtosopimusten soveltamista.”

Or. fr
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään uusi 7 a kohta seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
syrjimättömältä pohjalta toimenpiteitä, 
joiden avulla varmistetaan, että 
liikenteenharjoittajaa, joka antaa toiselle 
yritykselle suoraan tai välillisesti toimeksi 
palvelujen tarjoamisen sen puolesta, 
pidetään alihankkijansa ohella tai sen 
sijasta vastuullisena työntekijöille 
kuuluvista saatavista ja/tai maksamatta 
olevista sosiaaliturvamaksuista 
työmarkkinaosapuolten yhteisiin 
rahastoihin tai instituutioihin.
Tässä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijoiden sopimussuhteesta.
Tämä 7 a kohta ei rajoita tiukempien 
vastuusääntöjen vahvistamista 
kansallisessa lainsäädännössä.”

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
sulkea tarjouskilpailumenettelyjen 
ulkopuolelle kolmansista maista peräisin 
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olevat liikenteenharjoittajat, jos kyseiset 
kolmannet maat eivät salli jäsenvaltioiden 
osallistuvan 
tarjouskilpailumenettelyihinsä.” 

Or. fr

Perustelu

Kolmansille maille ei saisi antaa mahdollisuutta osallistua unionin jäsenvaltioiden alueella 
järjestettäviin tarjouskilpailuihin ennen kuin ne ovat avanneet omat markkinansa unionin 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

joiden keskimääräinen ennakoitu 
vuosittainen arvo on alle 1 000 000 euroa, 
tai alle 5 000 000 euroa, jos kyse on 
julkisia palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja, tai;

joiden keskimääräinen ennakoitu 
vuosittainen arvo on alle 2 000 000 euroa, 
tai alle 10 000 000 euroa, jos kyse on 
julkisia palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja, tai;

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

jotka koskevat julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamista 
määrältään alle 300 000 kilometriä
vuodessa, tai alle 150 000 kilometriä
vuodessa, jos kyse on julkisia 

jotka koskevat julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamista 
määrältään alle 600 000 kilometriä
vuodessa, tai alle 500 000 kilometriä
vuodessa, jos kyse on julkisia 
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palveluhankintoja koskevista sopimuksista, 
joihin sisältyy julkisia rautatiepalveluja.

palveluhankintoja koskevista sopimuksista, 
joihin sisältyy julkisia rautatiepalveluja.

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Jos julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus on tehty ilman tarjouskilpailua 
pienen tai keskisuuren yrityksen kanssa, 
jolla on käytössään enintään 
23 maantieajoneuvoa, edellä mainittuja 
enimmäismääriä voidaan korottaa joko alle 
2 000 000 euroon keskimääräisen 
ennakoidun vuosittaisen arvon osalta tai 
alle 600 000 kilometriin vuodessa julkisten 
henkilöliikennepalvelujen osalta.”

Jos julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus on tehty ilman tarjouskilpailua 
pienen tai keskisuuren yrityksen kanssa, 
jolla on käytössään enintään 
23 maantieajoneuvoa, edellä mainittuja 
enimmäismääriä voidaan korottaa joko alle 
3 000 000 euroon keskimääräisen 
ennakoidun vuosittaisen arvon osalta tai 
alle 900 000 kilometriin vuodessa julkisten 
henkilöliikennepalvelujen osalta.”

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään poistamaan 5 artiklan 5 kohta ja korvaamaan se tällä tekstillä. On 
kuitenkin tärkeää säilyttää alkuperäinen 6 kohta, ja tämä uusi teksti voidaan lisätä 
myöhemmin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – j alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Rautateiden, mutta ei muiden 
raideliikennemuotojen kuten metro- tai 

”2. Maantieliikenteen ja muiden 
raideliikennemuotojen kuten metro- tai 
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raitiotieliikenteen, julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekemisessä on noudatettava 5 artiklan 
3 kohtaa 3 päivästä joulukuuta 2019 
lähtien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 kohdan soveltamista. Kaikki muiden 
raideliikennemuotojen ja 
maantieliikenteen julkisia palveluja 
koskevat sopimukset on tehtävä 5 artiklan 
3 kohdan mukaisesti viimeistään 3 
päivästä joulukuuta 2019. Tämän 3 
päivänä joulukuuta 2019 päättyvän 
siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimia 5 artiklan 3 kohdan 
noudattamiseksi asteittain erityisesti 
kuljetuskapasiteettiin liittyvien vakavien 
rakenteellisten ongelmien välttämiseksi.”

raitiotieliikenteen, julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekemisessä on noudatettava 5 artiklaa
3 päivästä joulukuuta 2019 lähtien, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista. Rautateiden julkisen 
henkilöliikenteen julkisia palveluja 
koskevat sopimukset on tehtävä 5 artiklan
mukaisesti 3 päivästä joulukuuta 2029 
lähtien. Siirtymäkausien aikana 
jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
5 artiklan 3 kohdan noudattamiseksi 
asteittain erityisesti kuljetuskapasiteettiin 
liittyvien vakavien rakenteellisten 
ongelmien välttämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa rautateiden julkisen henkilöliikenteen alalla ei juurikaan sovelleta 
tarjouskilpailumenettelyä, joten määräaikaa on jatkettava vuoteen 2029 saakka.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
8 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

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

”2 a. Rautateiden julkisen 
henkilöliikenteen julkista palvelua 
koskevia sopimuksia, jotka on tehty ennen 
3 päivää joulukuuta 2029, voidaan 
soveltaa niiden voimassaolon 
päättymispäivään asti.”

Or. fr
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