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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 2013 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 teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rajat ylittäviä kysymyksiä olisi 
käsiteltävä eri jäsenvaltioiden rataverkon 
haltijoiden välillä tuloksellisesti 
perustamalla rataverkon haltijoiden 
eurooppalainen verkosto.

(7) Rataverkon haltijoiden välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä olisi parannettava ja 
tehostettava. Rajat ylittäviä kysymyksiä 
olisi käsiteltävä eri jäsenvaltioiden 
rataverkon haltijoiden välillä tuloksellisesti 
perustamalla rataverkon haltijoiden 
eurooppalainen verkosto.
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rautateiden turvallisuuden 
parantamista olisi tarkasteltava vakavasti 
rautateiden kotimaan henkilöliikenteen 
markkinoiden avaamisen aikana ja 
etenkin silloin, kun on kyse nykyisten 
integroitujen rakenteiden uudistamisesta, 
jotta vältetään hallinnolliset lisäesteet, 
joilla vaarannetaan turvallisuuden 
säilyttäminen ja parantaminen. 

Or. en

Tarkistus 3

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.
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Or. fr

Tarkistus 4

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 
henkilökunnalle muutoksesta aiheutuvan 
henkisen ja sosiaalisen stressin vaikutus 
on otettava tässä yhteydessä erityisesti 
huomioon. 

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Komission olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti täytäntöön tietyistä 
yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan 
palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä 
olevien työntekijöiden työoloja koskevista 
seikoista Euroopan rautatieyhteisön 
(CER) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden 
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liiton (ETF) välillä tehdystä sopimuksesta 
18. päivänä heinäkuuta 2005 annetun 
direktiivin 2005/47/EY1 etenkin 
turvallisuuden osalta. 
__________________
1 EUVL L 195, 27.7.2005, s. 15.

Or. fr

Tarkistus 6

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 laitteella, jolla 
rekisteröidään veturinkuljettajien ajo- ja 
lepoaika. 

Or. en

Tarkistus 7

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. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 9

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 lainsäädännöllisiä toimenpiteitä 
rautateiden junahenkilökunnan 
pätevyystodistuksista.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 g) Kansallisen sääntelyelimen olisi 
hyväksyttävä henkilökunnan siirtoa 
koskevat järjestelyt tai pyydettävä niihin 
muutoksia. Tähän voi sisältyä 
siirrettävään henkilökuntaan sovellettava 
harkinta-aika. Sääntelyelimen olisi 
päätöstä tehdessään pyrittävä välttämään 
arkaluonteisten tietojen siirto rataverkon 
haltijalta integroituneeseen yritykseen 
kuuluvalle toiselle yksikölle.

Or. fr

Tarkistus 11

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltija suorittaa kaikki 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot 
ja on kaikista rautatieyrityksistä 
riippumaton.

1. Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita 
keinot, joilla ne varmistavat, että 
rataverkon haltija suorittaa kaikki 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot 
ja on kaikista rautatieyrityksistä 
riippumaton.

Or. fr

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

Rataverkon haltijan riippumattomuuden 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rataverkon haltijat on 
organisoitu yksiköiksi, jotka ovat 
oikeudellisesti erillisiä kaikista 
rautatieyrityksistä.

Rataverkon haltijan riippumattomuuden 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rataverkon haltijat on 
organisoitu yksiköiksi, jotka ovat 
oikeudellisesti erillisiä kaikista 
rautatieyrityksistä, pysyen rajoissa, joilla 
estetään byrokratia yksiköiden välillä ja 
helpotetaan investointeja verkkoon 
laadukkaan palvelun tarjoamiseksi 
toimintakustannuksia lisäämättä.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rataverkon haltijalla on oltava oma 5. Rataverkon haltijalla on oltava oma 
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henkilöstö, ja sen toimitilojen on oltava 
erillään vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muiden oikeussubjektien 
toimitiloista. Pääsy tietojärjestelmiin on 
suojattava rataverkon haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi.
Sisäisillä säännöillä tai henkilöstön 
työsopimuksissa on selkeästi rajoitettava 
yhteydenpito vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muiden oikeussubjektien kanssa 
rataverkon haltijan tehtävien hoitamiseksi 
suoritettavaan viralliseen viestintään, jota 
suoritetaan myös vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen ulkopuolisten 
muiden rautatieyritysten kanssa. Muun 
kuin c kohdassa tarkoitetun henkilöstön 
siirtyminen rataverkon haltijan ja 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien välillä sallitaan 
ainoastaan, jos voidaan varmistaa, ettei 
arkaluontoista tietoa välity niiden välillä.

henkilöstö, ja sen toimitilojen on oltava 
erillään vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muiden oikeussubjektien 
toimitiloista. Pääsy tietojärjestelmiin on 
suojattava rataverkon haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi. 
Muun kuin 4 kohdassa tarkoitetun 
henkilöstön siirtyminen rataverkon haltijan 
ja vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien välillä sallitaan 
ainoastaan, jos voidaan varmistaa, ettei 
arkaluontoista tietoa välity niiden välillä.

Rataverkon haltija voi tehdä yhteistyötä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden yksikköjen kanssa, kun kyseessä 
on niiden tietojärjestelmien kehittäminen, 
jos varmistetaan, että rataverkon haltijan 
hallussa pitämä arkaluonteinen tieto 
suojataan asianmukaisesti.
Sääntelyelimen on hyväksyttävä tämän 
kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan 
täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt tai 
pyydettävä niihin muutoksia, jotta 
rataverkon haltijan riippumattomuus 
varmistetaan. Sääntelyelin voi pyytää 
integroitua yritystä toimittamaan sille 
kaikki tiedot, jotka saattavat olla tarpeen.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotus on liian ohjaileva. Sääntelyelimen olisi varmistettava toimitilojen, 
tietojärjestelmien ja henkilöstön osalta, kun kyseessä ei ole ylin johtoporras, että järjestelyillä 
voidaan varmistaa rataverkon haltijan riippumattomuus. Nämä järjestelyt voivat vaihdella 
jäsenvaltioiden välillä.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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 sekä 
niiden työntekijöiden edustajille, 
rautateiden tavaraliikenteen ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien ja 
rautatiealan työntekijöiden edustajille ja 
tarvittaessa alue- ja paikallisviranomaisille. 
Jäsenvaltioiden edustajat ja kyseinen 
sääntelyelin on kutsuttava 
koordinointikomitean kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkosto osallistuu 15 artiklassa 
tarkoitettuun markkinoiden seurantaan ja 
vertailee rataverkon haltijoiden 
tuloksellisuutta yhteisten indikaattoreiden 
ja laatukriteerien perusteella; tällaisia 
kriteerejä ovat rataverkon haltijoiden 
verkkojen luotettavuus, kapasiteetti 

2. Verkosto osallistuu 15 artiklassa 
tarkoitettuun markkinoiden seurantaan ja 
vertailee rataverkon haltijoiden 
tuloksellisuutta yhteisten indikaattoreiden 
ja laatukriteerien perusteella; tällaisia 
kriteerejä ovat rataverkon haltijoiden 
verkkojen luotettavuus, kapasiteetti 
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saatavuus, täsmällisyys ja turvallisuus sekä 
omaisuuden laatu ja käyttö, kunnossapito, 
uusiminen, parannukset, investoinnit ja 
talouden tehokkuus.

saatavuus, käyttömahdollisuudet, 
täsmällisyys ja turvallisuus sekä 
omaisuuden laatu ja käyttö, kunnossapito,
uusiminen, parannukset, rajat ylittävä 
yhteistyö pullonkaulojen poistamiseksi, 
investoinnit ja talouden tehokkuus.

Or. fr

Tarkistus 16

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

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 
taloudellinen tasapaino, 55 artiklassa 
tarkoitetun yhden tai useamman 
asianomaisen sääntelyelimen on tehtävä 
puolueeton taloudellinen arviointi, 
työllisyyden arviointi mukaan luettuna, ja 
päätöksensä ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti.

Arvioitaessa, onko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino vaarantunut, on 
otettava huomioon ennalta määritettyjä 
perusteita, kuten vaikutus julkisia 
palveluhankintoja koskevaan 
sopimukseen sisältyvien palvelujen 
kannattavuuteen, mukaan luettuina siitä 
aiheutuvat vaikutukset julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneen toimivaltaisen viranomaisen 
nettokustannuksiin, matkustajien luoma 
kysyntä, lippujen hinnoittelu, 
lipunmyyntijärjestelyt, väliasemien sijainti 
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ja lukumäärä sekä ehdotetun uuden 
palvelun ajoitus ja vuorotiheys, jotka 
vahvistaa 55 artiklassa tarkoitettu 
sääntelyelin noudattaen tämän artiklan 4 
kohdan mukaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
Arvioinnissa on osoitettava, 
vaikutetaanko julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen palvelujen 
toteuttamiskelpoisuuteen. Tasapainon 
katsotaan vaarantuneen, jos voidaan 
osoittaa, että näiden julkisten palvelujen, 
joilla tarjotaan kohtuullinen laatutaso, 
taloudellinen toteutettavuus vaarantuu.
Tällaisen arvioinnin ja asianomaisen 
sääntelyelimen päätöksen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat myöntää tai evätä 
haetun henkilöliikennepalvelun 
käyttöoikeuden taikka muuttaa sitä 
taloudellisen arvioinnin mukaisesti sekä 
unionin lainsäädäntöä ja 
yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita noudattaen. 
Sääntelyviranomaisen tai -viranomaisten 
on määritettävä tämä, jos jokin seuraavista 
toimittaa asiaa koskevan pyynnön 
kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Or. fr

Perustelu

Kriteerit, joilla määritellään taloudellinen tasapaino, on määritettävä paremmin. Tämä teksti 
perustuu direktiivin 2012/34/EU johdanto-osan 21 kappaleeseen ja komission vuonna 2010 
antamiin tulkintaa koskeviin ohjeisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
“Komissio toteuttaa tarvittavat järjestelyt 
seuratakseen teknisiä ja taloudellisia 
edellytyksiä sekä työoloja ja markkinoiden 
kehitystä unionin rautatieliikenteessä.”

Or. en

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

7 b. Lisätään 19 artiklaan kohta 
seuraavasti:
" d a) on sitoutunut soveltamaan niiden 
jäsenvaltioiden vastaavia edustavia 
työehtosopimuksia, joissa yritys haluaa 
harjoittaa toimintaansa.” 

Or. fr

Perustelu

Jos rautateiden henkilöliikenteen markkinoista halutaan avoimemmat, on tehostettava 
vaatimuksia työolojen kunnioittamiseen liittyvästä hyvästä maineesta. Rautatieyrityksen on 
toteutettava ne luvan saamista varten, jotta vältetään työolojen huonontuminen kilpailun 
lisääntymisen vuoksi.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
63 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 63 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
Komissio arvioi viimeistään 
18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta sen vaikutuksia 
rautateiden junahenkilökunnan 
työmarkkinoiden kehitykseen. Komission 
on ehdotettava välittömästi uusia 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä 
pätevyystodistusten antamisesta 
rautateiden junahenkilökunnalle

Or. fr

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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. Tässä arvioinnissa 
otetaan huomioon 
työmarkkinaosapuolten näkemykset 
unionin toimivaltaisessa 
työmarkkinaosapuolten 
neuvottelukomiteassa.

Or. fr


