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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu poolt teenuste sektorites, sh raudteetranspordi sektoris mitme aastakümne 
jooksul teostatud liberaliseerimise eri etapid on ajendatud Euroopa Liidu lepingu artikli 26 
rakendamisest ning on seetõttu põhjendatud.

Ühisturu väljakujundamine ei tohiks olla omaette eesmärk, vaid selle eesmärgiks peaks olema 
teenuste hinna langetamine tarbijate jaoks, säilitades samas teenuste kõrge kvaliteedi, mis 
oleks kõigile kättesaadav.

Liberaliseerimise eri etapid sektorites, kus teenuseid on läbi aegade osutanud avalik-
õiguslikud ettevõtted riiklike tegevusmonopolide raames, ei ole tagasivaates nimetatud kahte 
eesmärki täitnud.

Ainuüksi raudteetranspordi sektoris on küllalt põhjust rahulolematuseks:
 rahvusvahelise reisijateveo puhul, kus avatud konkurents on toiminud alates 2010. 

aastast, ei ole suurenenud konkurents hindu märgatavalt langetanud ning on viinud 
nende endiste piiriüleste liinide sulgemiseni, mida ei olnud võimalik ühitada 
kiirraudteeliinidega. Lisaks ei ole sektoris järgnenud ootuspärast kasvu, sektori 
turuosad peaksid kasvama eeskätt ühendvedude arvelt, mitte raudteetranspordi 
siseselt;

 liberaliseerimisalases seadusandluses kõige edasijõudnuma riigi Suurbritannia  
reisijateveo puhul tõstab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esile Suurbritannia 
raudtee-reisijateveoteenuste kasutajate rahulolematust ja pidevat riigi sekkumise 
vajadust sektori ühtsuse tagamiseks (tariifid, ühendused, sõiduajad jne).

 siseriikliku reisijateveo osas on liidus algatatud koguni 15 rikkumismenetlust 
puuduliku ülevõtmise tõttu, mis annab tunnistust sellest, et liberaliseerimine on 
toimunud liiga kiires tempos ning peaks Euroopa integratsiooni toetamiseks toimuma 
nii, et ei kahjustata riiklikke süsteeme, mis on kodanikele pakkunud kvaliteetseid 
teenuseid paljude aastakümnete jooksul. 

Neid asjaolusid arvesse võttes ei tundu arvamuse koostajale raudtee-reisijateveoteenuste 
sektori edasine liberaliseerimine põhjendatud ning ta on oma muudatusettepanekus püüdnud 
vähendada liberaliseerimise võimalikku negatiivset mõju kodanike ja eelkõige sektoris 
töötavate inimeste jaoks mitme teguri abil:

 Võimalikult integreeritud juhtimise tagamine: taristu- ja veoettevõtjate selge 
eristamine on küll põhjendatud konkurentsi seisukohast, ent reisijate 
organisatsioonide, sektori ametiühingute või nn traditsiooniliste käitajate väljendatud 
hirmud sunnivad arvamuse koostajat ettevaatusele. On vägagi tõenäoline, et sellise 
selge vahetegemisega kaasneb väiksem ressursside ühiskasutamine seadmetesse 
investeerimisel ja see toob kaasa suurema halduskoormuse, mis avaldab negatiivset 
mõju teenuste kvaliteedile ja kasutajate turvalisusele. Seetõttu on arvamuse koostaja 
otsustanud riiklikule reguleerivale asutusele anda selles valdkonnas tegutsemisel 
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võimakult suure paindlikkuse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 28. veebruari 2013. aasta 
otsusele. 

 Liikmesriikidele võimalikult suure paindlikkuse tagamine, et nad saaksid valida, kas 
viia läbi pakkumismenetlus või sõlmida avaliku teenuse kontsessioonileping 
hankemenetlust korraldamata, suurendades oluliselt ülemmäärasid. 

 Sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku ühistranspordi riiklikesse kavadesse 
kasutajate ja töötajate kaitse ning keskkonnakaitse eeskirjade lisamine, mis hõlbustaks 
seeläbi hangetes nimetatud kvaliteedi-, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kriteeriumidega 
arvestamist. 

 Töötajate kaitse tõhustamine, tagades igakülgse võimaluse töötajate üleviimiseks 
uude, avalike teenuste kontsessiooni saanud ettevõttesse, tugevdades üksustevahelist 
sotsiaalset dialoogi, täpsustades rongipersonali suhtes kohaldatavat tööõigust, eelkõige 
personali sertifitseerimise nõude kehtestamisega, paludes liikmesriikidel sätestada 
pakkuja ja selle alltöövõtjate sotsiaalne solidaarvastutus, et vältida sotsiaalset 
dumpingut.

 Vajaliku vastastikkuse tagamine liikmesriikide turgude avamisel.

 Liikmesriikidele rakendamisel pika üleminekuperioodi tagamine (kuni 2029. aastani), 
et anda liidu poliitikakujundajatele järelemõtlemisaega enne mis tahes uue 
liberaliseerimislaine algatamist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Piiriülesed probleemid tuleks tõhusalt 
lahendada eri liikmesriikide 
infrastruktuuriettevõtjate vahel, luues 
selleks Euroopa infrastruktuuriettevõtjate 
võrgustiku.

(7) Oluline on parandada ja edendada 
infrastruktuuriettevõtjate piiriülest 
koostööd. Piiriülesed probleemid tuleks 
tõhusalt lahendada eri liikmesriikide 
infrastruktuuriettevõtjate vahel, luues 
selleks Euroopa infrastruktuuriettevõtjate 
võrgustiku.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Raudteeohutuse suurendamise 
aspekti tuleks raudtee-reisijateveoteenuste 
siseturu avamise protsessis tõsiselt 
kaaluda, eelkõige praegu olemasolevate 
integreeritud struktuuride reformimisel, et 
vältida täiendavaid haldustõkkeid, mis 
takistavad hooldustöid ja ohutuse 
suurendamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 
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 tagada 
kõigile reisijatele kvaliteetsed hõlpsasti 
kättesaadavad teenused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Seades eesmärgiks Euroopa ühtse 
raudteepiirkonna lõpuleviimise ja 
arvestades sektori konkurentsi, toetab ja 
ergutab komisjon aktiivselt liidu tasandi 
sotsiaalset dialoogi, et raudteetöötajad 
oleksid senisest enam püsivalt kaitstud 
turu avanemise soovimatute tagajärgede 
eest ning 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. fr

Muudatusettepanek 5

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)¹ täieliku ja 
nõuetekohase jõustamise liikmesriikides 
ning selliste töötajate ohutuse. 
__________________
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1 ELT L 195, 27.7.2005, lk 15.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

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 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 
vedurisõitjate sõidu- ja puhkeaega 
registreeriv elektrooniline seade. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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 sellise töötajate 
rühma olulisust ohutute 
raudteeveoteenuste tagamisel ning 
hõlbustada töötajate liikuvust. 

Or. en

Muudatusettepanek 9

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.
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Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 g) Riiklik reguleeriv asutus peaks 
personali üleviimise korra heaks kiitma 
või taotlema selle muutmist. Seejuures 
võidakse üleviidava personali suhtes 
kohaldada taganemisõigust. Otsuse 
tegemisel peaks reguleeriv asutus püüdma 
vältida seda, et infrastruktuuriettevõtja 
edastab tundliku teabe integreeritud 
ettevõtja muule üksusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki artikli 
3 punktis 2 osutatud ülesandeid ja on mis 
tahes raudteeveo-ettevõtjast sõltumatu.

Liikmesriigid võivad oma äranägemise 
järgi valida, milliste vahenditega tagada, 
et infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki 
artikli 3 punktis 2 osutatud ülesandeid ja on 
mis tahes raudteeveo-ettevõtjast sõltumatu.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infrastruktuuriettevõtja sõltumatuse 
tagamiseks peavad liikmesriigid seisma 
hea, et infrastruktuuriettevõtjad on 
koondunud asutusse, mis on mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast õiguslikult 
lahutatud.

Infrastruktuuriettevõtja sõltumatuse 
tagamiseks peavad liikmesriigid seisma 
hea, et infrastruktuuriettevõtjad on 
koondunud asutusse, mis on mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast õiguslikult vajalikul 
määral lahutatud, et vältida bürokraatiat 
üksuste vahel ning lihtsustada 
võrgustikku investeerimist kvaliteetsete 
teenuste tagamiseks, suurendamata 
seejuures tegevuskulusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Infrastruktuuriettevõtjal on oma töötajad, 
kelle töökoht asub vertikaalselt
integreeritud ettevõtja muudest juriidilistest 
isikutest eraldi. Selleks et tagada 
infrastruktuuriettevõtjate sõltumatus, peab 
juurdepääs teabesüsteemidele olema 
kaitstud. Sisekorraeeskirjades või 
töölepingutes tuleb suhted vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 
isikutega selgelt piirata sellise ametliku 
teabevahetusega infrastruktuuriettevõtja 
ülesannete teostamisel, mida teostatakse 
ka seoses teiste raudteeveo-ettevõtjatega 
väljaspool vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat. Muid kui punktis c osutatud 
töötajaid tohib infrastruktuuriettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute vahel üle kanda üksnes 
juhul, kui tundlik teave ei levi nende kaudu 

Infrastruktuuriettevõtjal on oma töötajad, 
kelle töökoht asub vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muudest juriidilistest 
isikutest eraldi. Selleks et tagada 
infrastruktuuriettevõtjate sõltumatus, peab 
juurdepääs teabesüsteemidele olema 
kaitstud. Muid kui lõikes 4 osutatud 
töötajaid tohib infrastruktuuriettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute vahel üle kanda üksnes 
juhul, kui tundlik teave ei levi nende kaudu 
edasi.
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edasi.

Infrastruktuuriettevõtja võib teha 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
üksustega koostööd nende 
teabesüsteemide arendamisel, tingimusel 
et tagatakse infrastruktuuriettevõtja 
valduses oleva tundliku teabe piisav 
kaitse.
Reguleeriv asutus kiidab käesoleva lõike 
esimese ja teise lõigu rakendamist 
puudutava korra heaks või taotleb selle 
muutmist, et tagada 
infrastruktuuriettevõtja sõltumatus. 
Reguleeriv asutus võib nõuda 
integreeritud ettevõtjalt mis tahes 
vajalikku teavet.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanek on liiga ettekirjutav. Reguleeriv asutus peaks tagama, et ruumide, IT-
süsteemide ja personali osas, välja arvatud kõrgeim juhtkond, tagaks kehtiv kord 
infrastruktuuriettevõtja sõltumatuse. Kõnealune kord võib liikmesriigiti erineda.

Muudatusettepanek 14

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

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 

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, sh nende 
töötajate esindajad, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate ja 
raudteesektori töötajate esindajad ning 
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esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

vajaduse korral piirkondlike ja kohalike 
asutuste esindajad. Liikmesriikide 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustik osaleb artiklis 15 osutatud 
turujärelevalvetegevuses ning võrdleb 
infrastruktuuriettevõtjate tõhusust ühiste 
näitajate ja kvaliteedi kriteeriumite alusel, 
nagu näiteks nende võrkude 
usaldusväärsus, tootmisvõimsus, 
kättesaadavus, täpsus ja ohutus, varade 
kvaliteet ja kasutamine, hooldus, 
uuendamine, suurendamine, investeeringud 
ja rahaline tõhusus.

Võrgustik osaleb artiklis 15 osutatud 
turujärelevalvetegevuses ning võrdleb 
infrastruktuuriettevõtjate tõhusust ühiste 
näitajate ja kvaliteedi kriteeriumite alusel, 
nagu näiteks nende võrkude 
usaldusväärsus, tootmisvõimsus, 
kättesaadavus, täpsus ja ohutus, varade 
kvaliteet ja kasutamine, hooldus, 
uuendamine, suurendamine, piiriülene 
koostöö kitsaskohtade ületamiseks,
investeeringud ja rahaline tõhusus.

Or. fr

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
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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:

objektiivse majandus- ja tööhõiveolukorra 
analüüsi ning võtma oma otsuste puhul 
aluseks eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriumid.

Hinnates, kas avaliku teenindamise 
lepingu majanduslik tasakaal on 
ohustatud, võetakse arvesse eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriume, nagu 
mõju avaliku teenindamise lepinguga 
hõlmatud teenuste tasuvusele, kaasa 
arvatud mõju netokuludele lepingu 
sõlminud pädeva riigiasutuse jaoks, mõju 
reisijatepoolsele nõudmisele, 
piletihinnale, piletimüügikorraldusele, 
peatuste asukohale ja arvule ning 
kavandatud uue teenuse ajakavale ja 
sagedusele, mille kehtestab artiklis 55 
osutatud reguleeriv asutus kooskõlas 
käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud 
rakendusmeetmetega. Hinnang näitab, 
kas avaliku teenindamise lepingu kohaselt 
osutatavate teenuste elujõulisus on 
ohustatud. Tasakaalu loetakse 
ohustatuks, kui on võimalik näidata, et 
ohtu satub nimetatud avalike teenuste 
majanduslik teostatavus mõistlikul 
kvaliteeditasandil.
Nimetatud hinnangu ja asjaomase 
reguleeriva asutuse otsuse kohaselt on 
liikmesriikidel õigus anda, muuta või 
keelduda andmast juurdepääsuõigust 
taotletud reisijateveoteenusele, kooskõlas 
majandusliku analüüsi ja liidu õigusega 
ning võrdsuse ja diskrimineerimise keelu 
põhimõtetega. Reguleeriv asutus või 
asutused 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:
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Or. fr

Selgitus

Majanduslikku tasakaalu määravaid kriteeriume tuleb üksikasjalikult kirjeldada. Eeskuju on 
võetud direktiivi 2012/34/EL põhjendusest 21 ja komisjoni 2010. aasta tõlgendavatest 
suunistest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artiklis 15 asendatakse lõige 1 
järgmisega:
„Komisjon teeb vajalikud korraldused, et 
teostada järelevalvet liidu raudteevedude 
tehniliste, majandus- ja töötingimuste 
ning turu arengusuundade üle.”

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Artiklile 19 lisatakse järgmine punkt:
„d a) kohustuvad kohaldama nende 
liikmesriikide representatiivseid 
kollektiivlepinguid, kus ettevõte soovib 
tegutseda.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et raudtee reisijateveoturg muutuks avatumaks, tuleb parandada hea maine nõudeid 
seoses töötingimustega, millest litsentsi saada sooviv raudteeveo-ettevõtja peab kinni pidama, 



PA\943829ET.doc 15/16 PE516.642v01-00

ET

et vältida suurema konkurentsi tulemusel töötingimuste halvenemist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 63 – lõige 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Artikli 63 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:
Hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon 
direktiivi mõju rongipersonali tööhõive 
arengule. Komisjon peab viivitamata 
esitama uusi õigusakte rongipersonali 
sertifitseerimise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 63 – lõige 1 – taane 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 2024 
käesoleva direktiivi mõju raudteesektorile 
ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
direktiivi rakendamise kohta. Hindamisel 
võetakse arvesse sotsiaalpartnerite 
seisukohti, mida nad on väljendanud liidu 
asjaomases sotsiaaldialoogikomitees.

Or. fr
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