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Tarkistus 7
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei 
ole viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana riittänyt lisäämään tämän 
liikennemuodon osuutta henkilöauto- ja 
lentoliikenteeseen nähden. Rautateiden 
henkilöliikenteen osuus eri 
liikennemuodoista Euroopan unionissa on 
pysynyt suhteellisen vakaasti kuudessa 
prosentissa. Rautateiden henkilöliikenne ei 
ole pysynyt mukana tarpeiden kehityksessä 
tarjonnan eikä laadun suhteen.

(1) Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei 
ole viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana riittänyt lisäämään tämän 
liikennemuodon osuutta henkilöauto- ja 
lentoliikenteeseen nähden. Rautateiden 
henkilöliikenteen osuus eri 
liikennemuodoista Euroopan unionissa on 
pysynyt suhteellisen vakaasti kuudessa 
prosentissa. Rautateiden henkilöliikenne ei 
ole muihin liikennevälineisiin verrattuna 
pysynyt mukana tarpeiden kehityksessä 
tarjonnan, hintojen eikä laadun suhteen.

Or. cs

Tarkistus 8
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tarjouspyyntöjen laatimisen 
helpottamiseksi ja tätä myötä kilpailun 
lisäämiseksi toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki tarjouksen 
jättämisestä kiinnostuneet julkisen 
liikenteen harjoittajat saavat tietyt tiedot 
julkista palvelua koskevaan sopimukseen 
kuuluvista liikennepalveluista ja 
infrastruktuurista.

(8) Tarjouspyyntöjen laatimisen 
helpottamiseksi ja tätä myötä kilpailun 
lisäämiseksi toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki tarjouksen 
jättämisestä kiinnostuneet julkisen 
liikenteen harjoittajat saavat tietyt tiedot 
julkista palvelua koskevaan sopimukseen 
kuuluvista liikennepalveluista ja 
infrastruktuurista siten, ettei 
hankintaviranomainen aseta niitä muita 
hakijoita epäsuotuisampaan asemaan.

Or. cs
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Tarkistus 9
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vastavuoroisuusperiaate on tärkeä 
keino, jolla estetään kilpailun 
vääristymistä. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava kolmansien maiden yrityksiin, 
jotka haluavat osallistua unionissa 
käynnistettävään hankintamenettelyyn.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 10
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Toimivaltaisen viranomaisen on 
asianmukaisin ja tehokkain toimenpitein
edistettävä julkisen liikenteen harjoittajien 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
rautateiden liikkuvaa kalustoa, jos 
markkinat eivät voi sitä taata riittävin 
taloudellisin ja syrjimättömin edellytyksin.

(12) Toimivaltaisen viranomaisen olisi
edistettävä julkisen liikenteen harjoittajien 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
rautateiden liikkuvaa kalustoa, jos 
markkinat eivät voi sitä taata riittävin 
taloudellisin ja syrjimättömin edellytyksin.
Niiden olisi näin tehdessään kuitenkin 
varmistettava, ettei mikään toimija joudu 
muita epäsuotuisampaan asemaan.

Or. cs
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Tarkistus 11
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
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.

(15) Rautatieyritysten valmistautuminen 
julkisia palveluja koskevien sopimusten 
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.

Or. de

Tarkistus 12
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Asetuksen (EY) N:o 994/98 
(valtuusasetus) muuttamisen yhteydessä 
komissio ehdotti myös asetuksen (EY) N:o 
1370/2007 muuttamista (COM(2012) 
730/3). Jotta valtiontukiin liittyviä 
ryhmäpoikkeusasetuksia koskeva 
lähestymistapa saataisiin 
yhdenmukaistettua, perussopimuksen 93 
artiklassa tarkoitettu tuki, joka on tarpeen 
liikenteen yhteensovittamiseksi tai 
korvausta julkisten palvelujen 
käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden 
täyttämisestä, olisi saatettava 
valtuusasetuksen piiriin perussopimuksen 
108 artiklan 4 kohdassa ja 109 artiklassa 

Poistetaan.
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säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Korvausten ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamista koskevan periaatteen siirtäminen 
toiseen säädökseen muuttaisi julkisen palvelun velvoitteita koskevan asetuksen logiikkaa 
perinpohjaisesti ja saattaisi aiheuttaa merkittävää oikeusvarmuuden puutetta 
matkustajaliikenteen julkisille palveluille.

Tarkistus 13
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

c) ”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja
joka huolehtii taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;”

c) ”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei kata jäsenvaltion koko 
aluetta tai joka huolehtii alueen, taajaman 
tai maaseutualueen liikenteellisistä 
tarpeista myös rajatylittävällä tasolla;”

Or. de

Perustelu

Määritelmän on oltava tarkempi, jotta siihen voidaan sisällyttää sellaisten 
liikenneviranomaisten perustaminen, joilla on rajat yrittävää toimivaltaa. Lisäksi 
käsiteltävänä oleva asetus on selväsanaisesti ulotettava koskemaan alueita.

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

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

c) ”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja 
joka huolehtii taajaman tai maaseutualueen 
liikenteellisistä tarpeista;”

c) ”toimivaltaisella paikallisella 
viranomaisella” toimivaltaista 
viranomaista, jonka maantieteellinen 
toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja 
joka huolehtii jonkin tietyn paikkakunnan, 
esimerkiksi kunnan, kaupungin, taajaman 
tai maaseutualueen liikenteellisistä 
tarpeista;”

Or. cs

Tarkistus 15
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

”Julkisen palvelun velvoitteisiin ei lueta
mitään julkisen liikenteen palveluja, joka 
menevät pidemmälle kuin mikä on 
välttämätöntä paikallisten tai alueellisten 
verkostovaikutusten hyödyntämiseksi.”

”Julkisen palvelun velvoitteisiin luetaan 
kaikki julkisen liikenteen palvelut, jotka 
aiheuttavat paikallisia tai alueellisia
verkostovaikutuksia. Tällaiset 
verkostovaikutukset voivat olla peräisin 
kannattavien ja kannattamattomien 
ratojen yhdistämisestä.”

Or. de

Perustelu

Jos jokin alueellinen rataosuus tuottaa nollatulosta tai voittoa, se on voitava sisällyttää 
julkista palvelua koskevaan sopimukseen sen yhdistämiseksi tappiota tuottaviin rataosuuksiin, 
jotta ensiksi mainitun tuottamalla voitolla voidaan rahoittaa viimeksi mainitun käyttöä ja 
jotta operationaalisiin tarkoituksiin tarvittavat tekniset resurssit voidaan optimoida.

Tarkistus 16
Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Kyseisissä julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa on 
määriteltävä julkista liikennettä koskevan 
politiikan tavoitteet ja näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanokeinot, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Suunnitelmiin on 
kuuluttava vähintään seuraavaa:

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Näitä velvoitteita 
sovelletaan ainoastaan yli 
100 000 asukkaan taajamiin. Kyseisissä 
julkista liikennettä koskevissa 
suunnitelmissa on määriteltävä julkista 
liikennettä koskevan politiikan tavoitteet ja 
näiden tavoitteiden täytäntöönpanokeinot, 
jotka kattavat niiden vastuulla olevan 
alueen kaikki liikennemuodot. 
Suunnitelmiin on kuuluttava vähintään 
seuraavaa:

Or. de

Perustelu

Julkista matkustajaliikennettä koskevat suunnitelmat voivat aiheuttaa raskaita lisävelvoitteita, 
joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta maankäytön suunnittelun piiriin kuuluviin keskeisiin 
junalinjoihin. Tämä velvoite olisi rajattava koskemaan vain tietynkokoisia taajamia.

Tarkistus 17
Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat niiden 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle julkista liikennettä koskevia 
monivuotisia suunnitelmia, jotka kattavat 
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vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Kyseisissä julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa on 
määriteltävä julkista liikennettä koskevan 
politiikan tavoitteet ja näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanokeinot, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Suunnitelmiin on 
kuuluttava vähintään seuraavaa:

niiden vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Kyseisissä julkista 
liikennettä koskevissa suunnitelmissa on 
määriteltävä julkista liikennettä koskevan 
politiikan tavoitteet ja näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanokeinot, jotka kattavat niiden 
vastuulla olevan alueen kaikki 
liikennemuodot. Suunnitelmiin on 
kuuluttava vähintään seuraavaa:

Or. cs

Tarkistus 18
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

(b) perusvaatimukset, jotka julkisen 
liikenteen tarjonnan on täytettävä, 
esimerkiksi esteetön pääsy, alueiden väliset 
yhteydet, turvallisuus, liikennemuotojen 
sisäiset ja niiden väliset liityntäyhteydet 
tärkeimmissä solmukohdissa, tarjonnan 
piirteet kuten toiminta-aika, vuorovälit ja 
kapasiteetin vähimmäiskäyttöaste;

(b) perusvaatimukset, jotka julkisen
liikenteen tarjonnan on täytettävä, 
esimerkiksi esteetön pääsy, alueiden väliset 
yhteydet, turvallisuus, liikennemuotojen 
sisäiset ja niiden väliset liityntäyhteydet 
tärkeimmissä solmukohdissa, tarjonnan 
piirteet kuten aikataulujen 
laadintaperiaatteet ja vuorovälit;

Or. de

Tarkistus 19
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) sosiaalisen ja alueellisen 
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yhteenkuuluvuuden vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 20
Joachim Zeller

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

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

Julkista liikennettä koskevat suunnitelmat 
on annettava kuukautta ennen niiden 
julkaisemista sääntelyelimen 
käsiteltäväksi, jotta se voi antaa niistä 
lausunnon.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
koordinoitava omiin 
liikennesuunnitelmiinsa sisältyviä tietoja 
ja laadittava yhteiset liikennesuunnitelmat 
alueellisia rajatylittäviä liikennepalveluja 
varten.

Or. de

Perustelu

On tarpeen edistää intermodaalisuutta ja rajatylittävää koordinointia.

Tarkistus 21
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 
asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, tarvittaessa 
rataverkon haltijat sekä matkustajia ja 
työntekijöitä edustavat järjestöt.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava ja julkaistava julkista liikennettä 
koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin 
asianomaisia sidosryhmiä. Tämän 
asetuksen soveltamista varten huomioon 
otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat 
ainakin liikenteenharjoittajat, tarvittaessa 
rataverkon haltijat sekä matkustajia ja 
työntekijöitä edustavat järjestöt.

Nykyisten julkisten palvelujen tarjoajien 
on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille tarvittavat tiedot 
kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset 
viranomaiset ovat esittäneet pyynnön 
tietojen saamiseksi. Tätä säännöstä 
sovelletaan myös mahdollisen 
naapurivaltion viranomaisiin.

Or. de

Perustelu

Julkista liikennettä koskevat suunnitelmat edellyttävät tarkkoja tietoja eri liikennemuotojen 
markkinoiden kehityksestä. Markkinoiden toimijoilla on hallussaan tärkeimmät tietolähteet, ja 
niiden on jaettava ne toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 22
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava kaikkien intressitahojen 
saataville tarjouskilpailuun esitettäväksi 
tarkoitetun tarjouksen valmistelun kannalta 
merkitykselliset tiedot. Niihin on 

8. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava kaikkien intressitahojen 
saataville tarjouskilpailuun esitettäväksi 
tarkoitetun tarjouksen valmistelun kannalta 
merkitykselliset tiedot. Rataverkon 
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sisällettävä tiedot matkustajakysynnästä, 
lippujen hinnoista, kustannuksista ja 
tuloista, jotka liittyvät tarjouskilpailun 
kohteena olevaan julkiseen 
henkilöliikenteeseen, sekä yksityiskohtaiset 
tiedot tarvittavien kalustoyksiköiden tai 
liikkuvan kaluston toiminnan kannalta 
merkityksellisistä 
infrastruktuurieritelmistä, jotta intressitahot 
voivat laatia harkittuja 
liiketoimintasuunnitelmia. Rataverkon 
haltijoiden on tuettava toimivaltaisia 
viranomaisia toimittamalla niille kaikki 
asianomaiset infrastruktuurieritelmät.
Edellä vahvistettujen säännösten 
noudattamatta jättämisestä seuraa 
5 artiklan 7 kohdassa säädetty 
oikeudellinen tarkastelu.”

haltijoiden ja erityisesti rautatieliikenteen 
harjoittajien, jotka toteuttavat tai ovat 
aikaisemmin toteuttaneet julkista 
palveluhankintaa koskevaa sopimusta, on 
autettava toimivaltaisia viranomaisia 
antamaan kaikki asian kannalta 
merkitykselliset tiedot. Ne vastaavat 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimitettujen tietojen oikeellisuudesta 
huolehtien samalla liikesalaisuuden 
säilymisestä. Niihin on sisällettävä tiedot 
matkustajakysynnästä, lippujen hinnoista, 
kustannuksista ja tuloista, jotka liittyvät 
tarjouskilpailun kohteena olevaan julkiseen 
henkilöliikenteeseen, sekä yksityiskohtaiset 
tiedot tarvittavien kalustoyksiköiden tai 
liikkuvan kaluston toiminnan kannalta 
merkityksellisistä 
infrastruktuurieritelmistä, jotta intressitahot 
voivat laatia harkittuja 
liiketoimintasuunnitelmia. Rataverkon 
haltijoiden on tuettava toimivaltaisia 
viranomaisia toimittamalla niille kaikki 
asianomaiset infrastruktuurieritelmät.
Edellä vahvistettujen säännösten 
noudattamatta jättämisestä seuraa 
5 artiklan 7 kohdassa säädetty 
oikeudellinen tarkastelu. Sellaisen 
reittiosuuden tai verkon nykyisen 
liikenteenharjoittajan, josta on 
käynnistetty tarjouskilpailumenettely, on 
toimitettava toimivaltaisille viranomaisille 
maksutta kaikki tarjouspyyntöjen 
laatimiseksi tarvittavat täsmälliset tiedot 
erityisesti liikenteen kysynnästä ja 
matkustajaliikenteellä saaduista tuloista.
Rautatieliikenteen aiemman harjoittajan 
ja rataverkon aiemman haltijan on 
korvattava muille liikenteenharjoittajille 
virheellisten tai puuttuvien tietojen 
perusteella jätetyistä tarjouksista näille 
mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Or. de

Perustelu

Rataverkon haltijan tiedot eivät riitä, sillä ne eivät sisällä rautatieliikenteen harjoittajan 
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kaupallisia tietoja. Aiemman tai nykyisen palveluntarjoajan, erityisesti vakiintuneen 
liikenteenharjoittajan, on annettava nämä tiedot, jotta voidaan varmistaa syrjimätön pääsy 
tietoihin. Tämä on välttämätöntä, koska muuten toimivaltaisille viranomaisille aiheutuisi 
velvoitteita, joihin ne eivät pysty vastaamaan.

Tarkistus 23
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

(-f) Lisätään kohta seuraavasti:

”3 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
sulkea tarjouskilpailumenettelyjen 
ulkopuolelle kolmansista maista peräisin 
olevat liikenteen harjoittajat, jos kyseiset 
kolmannet maat eivät salli jäsenvaltioiden 
osallistuvan 
tarjouskilpailumenettelyihinsä.”

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 24
Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on valtiontukisääntöjen 
mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin 

1. Jäsenvaltioiden on valtiontukisääntöjen 
mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin 
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toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että 
liikenteenharjoittajat, jotka haluavat tarjota 
rautateiden julkisia 
henkilöliikennepalveluja julkista palvelua 
koskevan sopimuksen puitteissa, saavat
tosiasiallisesti ja syrjimättömästi 
käyttöönsä rautateiden julkiseen 
henkilöliikenteeseen soveltuvaa liikkuvaa 
kalustoa.

toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että 
liikenteenharjoittajat, jotka haluavat tarjota 
rautateiden julkisia 
henkilöliikennepalveluja julkista palvelua 
koskevan sopimuksen puitteissa, saavat
samoin ehdoin ja syrjimättömästi 
käyttöönsä rautateiden julkiseen 
henkilöliikenteeseen soveltuvaa liikkuvaa 
kalustoa.

Or. cs

Tarkistus 25
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi täyttää 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 
vaatimuksen jollakin seuraavista tavoista:

Toimivaltainen viranomainen voi täyttää 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 
vaatimuksen eri tavoilla, jotka tuovat 
mittakaavaetuja:

Or. de

Tarkistus 26
Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) kehittämällä alueviranomaisten 
välistä yhteistyötä, jotta liikkuvaa kalustoa 
olisi käytettävissä enemmän,
(c b) täydentämällä jotakin muuta tapaa 
siten, että pyydetään jäsenvaltiota 
osallistumaan jäljelle jääviin liikkuvan 
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kaluston kustannuksiin.

Or. de

Perustelu

Kaikki rahoitusmenetelmät (takaus, siirto, suora osto jne.) on pidettävä avoimina. Valtioiden 
ei pidä myöskään luistaa vastuustaan ja siirtää taakkaa väärin perustein 
paikallisviranomaisten harteille. Oikeudellinen ja sääntelykehys on suunniteltava siten, että 
edistetään liikkuvan kaluston markkinoita niin, että tuetaan mittakaavaetuja ja soveltuvia 
rahoitusratkaisuja.

Tarkistus 27
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se 
on saatavilla konsolidoidussa muodossa 
muutetun asetuksen (EY) N:o 1370/2007 
kanssa kolmen kuukauden kuluessa sen 
julkaisemisesta.

Or. fr


