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Muudatusettepanek 14
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. novembri 2012. aasta direktiiviga 
2012/34/EL, millega luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond, luuakse ühtne 
Euroopa raudteepiirkond, kus on ühised 
eeskirjad raudteeveo-ettevõtjate ja 
infrastruktuuriettevõtjate juhtimise, 
infrastruktuuri rahastamise ja 
kasutustasude, raudteeinfrastruktuurile ja 
teenustele juurdepääsu tingimuste ning 
raudteeturu regulatiivse järelevalve kohta.
Sellest lähtuvalt on nüüd võimalik viia 
liidu raudteeturu avamine lõpule ja 
reformida infrastruktuuriettevõtjate 
juhtimist, et tagada infrastruktuurile 
võrdne juurdepääs.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. novembri 2012. aasta direktiiviga 
2012/34/EL luuakse ühtne Euroopa 
raudteepiirkond, kus on ühised eeskirjad 
raudteeveo-ettevõtjate ja 
infrastruktuuriettevõtjate juhtimise, 
infrastruktuuri rahastamise ja 
kasutustasude, raudteeinfrastruktuurile ja 
teenustele juurdepääsu tingimuste ning 
raudteeturu regulatiivse järelevalve kohta.
Sellest lähtuvalt on nüüd võimalik viia 
liidu raudteeturu avamine lõpule ja 
reformida infrastruktuuriettevõtjate 
juhtimist, et suurendada raudtee turuosa 
ja parandada pakutavate raudteeteenuste 
kvaliteeti.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2012/34/EL peab 
komisjon tegema vajaduse korral 
ettepanekuid seadusandlike meetmete 
kohta seoses riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamisega ja 
töötama välja sobivad tingimused, et 
tagada mittediskrimineeriv juurdepääs 
infrastruktuurile, võttes aluseks 

välja jäetud
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olemasolevad nõuded infrastruktuuri 
majandamise ja veoteenuste lahususe 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtlasi peaksid liikmesriigid tagama, 
et kõiki raudteeinfrastruktuuri 
jätkusuutlikuks toimimiseks, hoolduseks 
ja arenguks vajalikke ülesandeid täidab 
kooskõlastatud viisil 
infrastruktuuriettevõtja ise.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Praegused nõudmised 
infrastruktuuriettevõtjate ja raudteeveo-
ettevõtjate lahususe kohta on sätestatud 
direktiivis 2012/34/EL ning need 
hõlmavad üksnes 
infrastruktuuriettevõtjate peamisi 
ülesandeid, milleks on otsuste tegemine 
rongiliinide jaotamise kohta ning otsuste 
tegemine infrastruktuuri kasutustasu 
kohta. Siiski oleks vaja, et kõiki 
ülesandeid täidetaks sõltumatult, kuna 
teatavaid ülesandeid saab kasutada ka 
diskrimineerivalt konkurentide vastu. See 

välja jäetud
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puudutab eelkõige investeerimis- või 
hooldusotsuseid, mida saab teha neid 
võrgustiku osi eelistades, mida 
integreeritud ettevõtjate veoettevõtjad 
peamiselt kasutavad. Hooldustööde 
kavandamise otsused võivad mõjutada 
rongiliinide kättesaadavust konkurentide 
jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Direktiivi 2012/34/EL praegused 
nõudmised hõlmavad üksnes sõltumatust 
õiguslikul, organisatsioonilisel ja otsuste 
vastuvõtmise tasandil. See ei välista 
täielikult võimalust säilitada integreeritud 
ettevõtjat, kui kõik kolm 
sõltumatuskategooriat on tagatud. Otsuste 
vastuvõtmise puhul peab olema tagatud, 
et kohaste kaitsemeetmetega välistatakse 
integreeritud ettevõtja kontroll 
infrastruktuuriettevõtja otsuste 
vastuvõtmise üle. Kuid isegi selliste 
kaitsemeetmete täielik rakendamine ei 
välista kõiki diskrimineeriva käitumise 
võimalusi konkurendi suhtes, mida 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
olemasolul ette tuleb. Integreeritud 
struktuuride puhul on ristsubsideerimise 
võimalus endiselt olemas või siis on 
reguleerivatel asutustel väga raske sellise 
ristsubsideerimise vältimiseks kehtestatud 
kaitsemeetmeid kontrollida ja jõustada. 
Infrastruktuuriettevõtja institutsiooni 
lahutamine vedude institutsioonist oleks 
kõnealuste probleemide lahendamiseks 
kõige tõhusam võimalus.

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 19
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui liikmesriigid siiski säilitavad 
infrastruktuuriettevõtja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osana, peaksid nad 
vähemalt kehtestama ranged 
kaitsemeetmed, millega tagada, et 
infrastruktuuriettevõtja tervikuna oleks 
integreeritud ettevõtjast tegelikult 
sõltumatu. Kõnealused kaitsemeetmed ei 
peaks hõlmama mitte üksnes 
infrastruktuuriettevõtja kooskõlastatud 
tegevust seoses integreeritud ettevõtjaga, 
vaid ka infrastruktuuriettevõtja 
majandamise struktuuri ja kui võimalik, 
siis vältida integreeritud struktuuri sees 
finantsülekandeid infrastruktuuriettevõtja 
ja integreeritud ettevõtja mõne muu 
juriidilise isiku vahel. 
Infrastruktuuriettevõtja majandamise 
sõltumatuse tähenduses ei ole need 
kaitsemeetmed üksnes vastavuses sellega, 
mis on vajalik olemasolevate nõudmiste 
täitmiseks seoses otsuste tegemise 
sõltumatusega peamistes direktiiviga 
2012/34/EL ettenähtud ülesannetes, vaid 
need lähevad nimetatud nõuetest 
kaugemale ning nendesse on lisatud 
sätted, et välistada võimalus kasutada 
infrastruktuuriettevõtja tulu vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 
üksuste rahastamiseks. Seda tuleks 
kohaldada liikmesriikide 
maksustamisseadustest sõltumata ja ilma 
et see piiraks ELi riigiabieeskirjade 
kohaldamist.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 20
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hoolimata sõltumatust tagavate 
kaitsemeetmete rakendamisest võivad 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjad 
kasutada ära oma struktuuri ja pakkuda 
sellistesse ettevõtetesse kuuluvatele 
raudteesektori ettevõtjatele teenimatuid 
konkurentsieeliseid. Sel põhjusel ja ilma, 
et see mõjutaks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 258, peaks komisjon 
liikmesriigi taotlusel või omal algatusel 
kontrollima, et kõnealuseid 
kaitsemeetmeid rakendatakse tegelikult 
ning et veel esinev konkurentsi 
moonutamine kaotatakse. Juhul kui 
komisjon ei suuda seda kindlaks teha, 
peaks kõigil liikmesriikidel olema 
võimalus asjaomaste integreeritud 
ettevõtjate juurdepääsuõigusi piirata või 
tagasi võtta.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Asjaolu, et liidu raudteeveo-
ettevõtjatele antakse riigisiseste 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
juurdepääsuõigus kõigi liikmesriikide 
raudteeinfrastruktuurile, võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 

(14) Asjaolu, et liidu raudteeveo-
ettevõtjatele antakse riigisiseste 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
juurdepääsuõigus kõigi liikmesriikide 
raudteeinfrastruktuurile, võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 
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osutatavate raudtee reisijateveoteenuste 
korraldamist ja rahastamist.
Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
piirata kõnealust juurdepääsuõigust juhul, 
kui nimetatud õigus ohustaks nende 
avaliku teenindamise lepingute 
majanduslikku tasakaalu ja kui asjaomane 
reguleeriv asutus on selle heaks kiitnud.

osutatavate raudtee reisijateveoteenuste 
korraldamist ja rahastamist.
Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
piirata kõnealust juurdepääsuõigust juhul, 
kui nimetatud õigus ohustaks nende 
avaliku teenindamise lepingute 
majanduslikku tasakaalu või nende 
osutatava teenuse kvaliteeti ja kui 
asjaomane reguleeriv asutus on selle heaks 
kiitnud.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et teha kindlaks, kas 
avaliku teenindamise lepingu raames 
osutatava teenuse kvaliteeti mõjutab mõni 
samas võrgustikus avatud juurdepääsu 
alusel osutatav teenus, peaksid 
reguleerivad asutused võtma eelkõige 
arvesse võrgustiku mõjusid, ühenduste 
säilitamist ja täpsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Raudtee reisijateveoteenuse 
atraktiivsuse suurendamiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus nõuda, et
riigisiseseid reisijateveoteenuseid osutavad 

(19) Raudtee reisijateveoteenuse 
atraktiivsuse suurendamiseks peavad 
liikmesriigid nõudma, et 
reisijateveoteenuseid osutavad raudteeveo-
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raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud piletisüsteemis, 
millega hallatakse pileteid, otsepileteid 
ning broneeringuid. Kui selline süsteem on 
loodud, tuleks tagada, et see ei tekita 
konkurentsimoonutusi või 
diskrimineerimist raudteeveo-ettevõtjate 
vahel.

ettevõtjad osaleksid ühises teavitus- ja 
integreeritud piletisüsteemis, millega 
hallatakse pileteid, otsepileteid ning 
broneeringuid. Kui see süsteem on loodud,
tuleb tagada, et see on koostalitluslik ja et 
seda võib integreerida teistesse riiklikesse 
või Euroopa süsteemidesse ning et see ei 
tekita konkurentsimoonutusi või 
diskrimineerimist raudteeveo-ettevõtjate 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Punkt 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„(2) „infrastruktuuriettevõtja” – asutus 
või ettevõtja, kes tagab võrgustikus oleva 
raudteeinfrastruktuuri arendamise, 
käitamise ja hooldamise; arendamine 
hõlmab võrgustiku kavandamist, finants-
ja investeeringutealast kavandamist ning 
infrastruktuuride ülesehitamist ja 
ajakohastamist; infrastruktuuri käitamine 
hõlmab kõiki üksikasju nii rongiliinide 
jaotamise (sealhulgas rongiliinide 
määratlemine, nende kättesaadavuse 
hindamine ja jaotamine) kui ka 
infrastruktuuri kasutustasu kohta 
(sealhulgas tasude kindlaksmääramine ja 
kogumine); hooldamine hõlmab 
infrastruktuuri uuendamist ja muid 
varahaldustegevusi.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 25
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 3 – punkt 31 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lisatakse järgmine uus punkt 31: välja jäetud
„(31) „vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja” on ettevõtja, mille puhul
– ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja 
omanik või osaline omanik on 
infrastruktuuri-ettevõtjana 
(valdusettevõtja) üks ja sama ettevõtja või
– infrastruktuuriettevõtja omanik või 
osaline omanik on üks või mitu 
raudteeveo-ettevõtjat või
– ühe või mitme raudteeveo-ettevõtja 
omanik või osaline omanik on 
infrastruktuuriettevõtja.”

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikkel 7 asendatakse järgmisega. välja jäetud
„Artikkel 7
Infrastruktuuriettevõtja institutsiooniline 
lahutamine
1. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki 
artikli 3 punktis 2 osutatud ülesandeid ja 
on mis tahes raudteeveo-ettevõtjast 
sõltumatu.
Infrastruktuuriettevõtja sõltumatuse 
tagamiseks peavad liikmesriigid seisma 
hea, et infrastruktuuriettevõtjad on 
koondunud asutusse, mis on mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast õiguslikult 
lahutatud.
2. Liikmesriigid peavad ühtlasi tagama, et 
samal juriidilisel või füüsilisel isikul või 
samadel juriidilistel või füüsilistel isikutel 
ei oleks õigust:
a) omada raudteeveo-ettevõtja ja 
infrastruktuuriettevõtja üle samaaegset 
otsest või kaudset kontrolli nõukogu 
määruse (EÜ) nr 139/2004 tähenduses, 
omada nendega seotud finantshuvisid või 
rakendada nende suhtes mis tahes õigust;
b) nimetada ametisse järelevalvenõukogu 
ja haldusnõukogu liikmeid või 
infrastruktuuriettevõtjat seaduslikult 
esindavaid asutusi ning omada 
raudteeveo-ettevõtja üle samaaegset otsest 
või kaudset kontrolli, nendega seotud 
finantshuvisid või rakendada nende 
suhtes mis tahes õigust;
c) olla järelevalvenõukogu ja 
haldusnõukogu liige või asutus, mis 
esindab seaduslikult nii raudteeveo-
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ettevõtjat kui ka infrastruktuuriettevõtjat;
d) majandada raudteeinfrastruktuuri või 
osaleda infrastruktuuriettevõtja 
majandamises ning omada raudteeveo-
ettevõtja üle samaaegset otsest või kaudset 
kontrolli, nendega seotud finantshuvisid 
või rakendada nende suhtes mis tahes 
õigust või majandada raudteeveo-ettevõtet 
või osaleda selle majandamises ja omada 
infrastruktuuriettevõtja üle samaaegset 
otsest või kaudset kontrolli, temaga seotud 
mis tahes huvisid või rakendada tema 
suhtes mis tahes õigust.
3. Käesoleva artikli rakendamisel juhul, 
kui lõikes 2 osutatud isik on liikmesriik 
või mõni muu avaliku sektori asutus, ei 
tohi kaks õiguslikult eraldiseisvat ja 
teineteisest lahusolevat riigiasutust, kes 
teostavad kontrolli või rakendavad muid 
lõikes 2 osutatud õigusi 
infrastruktuuriettevõtja ja raudteeveo-
ettevõtja üle, olla sama isik või samad 
isikud.
4. Tingimusel, et ei teki huvide konflikti ja 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsus on 
tagatud, võib infrastruktuuriettevõtja 
sõlmida raudteeveo-ettevõtjate või 
infrastruktuuriettevõtja järelevalve all 
tegutseva muu asutusega arendamise, 
uuendamise ja hooldustööde 
alltöövõtulepingu, mille üle ta säilitab 
otsustusõiguse.
5. Kui käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeval kuulub 
infrastruktuuriettevõtja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjal e, võib liikmesriik 
otsustada käesoleva artikli lõikeid 2–4 
mitte kohaldada. Sellisel juhul peab 
asjaomane liikmesriik tagama, et 
infrastruktuuriettevõtja täidab kõiki 
artikli 3 lõikes 2 osutatud ülesandeid ja tal 
on kooskõlas artiklites 7a–7c sätestatud 
nõuetega raudteeveoettevõtjast tegelik 
sõltumatus organisatsioonilisel ja otsuste 
vastuvõtmise tasandil.
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Or. fr

Muudatusettepanek 28
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infrastruktuuriettevõtja järelevalve- ja 
haldusnõukogu liikmed ja kõrgemad 

Infrastruktuuriettevõtja järelevalve- ja 
haldusnõukogu liikmed ja kõrgemad 
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ametnikud ei tohi omada mingit huvi 
otseselt või kaudselt seoses vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muu juriidilise 
isikuga või saada neist rahalist kasu.
Töötulemustel põhinevad üksikasjad nende 
tasustamisel ei tohi sõltuda vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muu juriidilise isiku 
või tema kontrolli all oleva muu juriidilise 
isiku, vaid üksnes infrastruktuuriettevõtja 
majandustegevuse tulemustest.

ametnikud ning konfidentsiaalsele teabele 
juurde pääsevad töötajad ei tohi omada 
mingit huvi otseselt või kaudselt seoses 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muu 
juriidilise isikuga või saada neist rahalist 
kasu. Töötulemustel põhinevad üksikasjad 
nende tasustamisel ei tohi sõltuda 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muu 
juriidilise isiku või tema kontrolli all oleva 
muu juriidilise isiku, vaid üksnes 
infrastruktuuriettevõtja majandustegevuse 
tulemustest.

Or. cs

Muudatusettepanek 31
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla vähemalt 

Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla vähemalt 
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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 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

infrastruktuuriettevõtja, teadaolevad 
taotlejad artikli 8 lõike 3 tähenduses ning 
soovi korral võimalikud taotlejad, neid 
esindavad organisatsioonid, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate esindajad, 
raudteesektori töötajate esindajad ning 
piirkondlike ja kohalike asutuste esindajad.
Liikmesriikide esindajad ja asjaomane 
reguleeriv asutus kutsutakse 
koordineerimiskomitee koosolekutele 
vaatlejatena.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7d (uus) – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koordineerimiskomitee koostab kodukorra, 
mis hõlmavad eelkõige koosolekutel 
osalemist ja koosolekute toimumise 
sagedust (vähemalt kord kvartalis).
Koordineerimiskomitee arutelude aruanne 
koos komitee liikmete vastavate 
seisukohtadega esitatakse kord aastas 
infrastruktuuriettevõtjale, liikmesriigile, 
asjaomasele reguleerivale asutusele ja 
komisjonile.

Koordineerimiskomitee koostab kodukorra, 
mis hõlmab eelkõige koosolekutel 
osalemist ja koosolekute toimumise 
sagedust (vähemalt kord kvartalis), ning 
eeskirjad kauba- ja reisijateveoteenuste 
kasutajate esindajatega korrapärase 
konsulteerimise kohta, mis peab leidma 
aset vähemalt üks kord aastas.
Koordineerimiskomitee arutelude aruanne 
koos komitee liikmete vastavate 
seisukohtadega esitatakse kord aastas 
infrastruktuuriettevõtjale, liikmesriigile, 
asjaomasele reguleerivale asutusele ja 
komisjonile.

Or. cs

Muudatusettepanek 34
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7e (uus) – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta meetmed, 
millega kehtestatakse võrgustiku ühised 
põhimõtted ja tavad, et tagada eelkõige 
järjepidevus võrdlusuuringutes, ning 
menetlused, mida tuleb võrgustikus 
toimuva koostöö puhul järgida. 
Kõnealused meetmed võetakse vastu 
kooskõlas artikli 62 lõikes 3 osutatud 
menetlusega.

Komisjon võib vajaduse korral koostada 
seadusandlikke ettepanekuid, mille 
eesmärk on parandada koostööd
võrgustiku liikmeks olevate 
infrastruktuuriettevõtjate vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piirata artikli 10 
lõikes 2 osutatud juurdepääsuõigust 
reisijateveoteenustele kindla lähte- ja 
sihtkoha vahel, kui üks või mitu avaliku 
teenindamise lepingut hõlmab sama 
marsruuti või alternatiivset teed ja kui selle 
õiguse kasutamine ohustab avaliku 
teenindamise lepingu majanduslikku 
tasakaalu.

Liikmesriigid võivad piirata artikli 10 
lõikes 2 osutatud juurdepääsuõigust 
reisijateveoteenustele kindla lähte- ja 
sihtkoha vahel, kui üks või mitu avaliku 
teenindamise lepingut hõlmab sama 
marsruuti või alternatiivset teed ja kui selle 
õiguse kasutamine ohustab avaliku 
teenindamise lepingu majanduslikku 
tasakaalu või kui see kahjustab osutatava 
teenuse kvaliteeti.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid, võttes 
arvesse avatud juurdepääsu alusel 
osutatavate teenuste koondmõju. 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:

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 13a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/2007 ja direktiivi 2010/40/EL, võivad
liikmesriigid nõuda, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud 
piletimüügisüsteemis, et pakkuda pileteid,
otsepileteid ja broneeringuid või anda 
pädevatele asutustele õigus sellise süsteemi 
loomiseks. Kui selline süsteem on loodud, 

Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/2007 ja direktiivi 2010/40/EL,
nõuavad liikmesriigid, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid hiljemalt 
aasta pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist ühises teavitus- ja 
integreeritud piletimüügisüsteemis, et 
pakkuda pileteid, otsepileteid ja 
broneeringuid või anda pädevatele 
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tagab liikmesriik, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda 
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus.

asutustele õigus sellise süsteemi loomiseks.
Kui selline süsteem on loodud, tagab 
liikmesriik, et see on koostalitluslik ja et 
seda võib integreerida teistesse riiklikesse 
või Euroopa süsteemidesse, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda 
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 56 – lõige 1 – punktid h ja i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artikli 56 lõikele 1 lisatakse 
järgmised punktid:
„h) planeeritud hooldustöid;
i) planeerimata hooldustöid.”

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Artikli 56 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
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„Ilma et see piiraks liikmesriikide 
konkurentsiasutuste õigusi konkurentsi 
tagamisel raudteeteenuste turul, on 
reguleerival asutusel pädevus jälgida 
konkurentsiolukorda raudteeteenuste 
turul ning kontrollida omal algatusel 
eelkõige lõike 1 punkte a–i, et hoida ära 
taotlejate diskrimineerimist. Ta 
kontrollib eelkõige, kas võrgustiku 
teadaanne sisaldab diskrimineerivaid 
sätteid või kas sellega antakse 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik 
kasutada taotlejate diskrimineerimiseks.
Raudtee-reisijateveo puhul peab 
reguleeriv asutus eelkõige omal algatusel 
tagama, et järgitakse määruse (EÜ) nr 
1370/2007 nõudeid, mille eesmärk on 
võtta arvesse käesoleva direktiivi artikli 10 
teenuseid.”

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 56 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c. Artikli 56 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„Reguleeriv asutus tagab, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kehtestatud kasutustasud on IV peatüki 
2. punktiga vastavuses ning 
mittediskrimineerivad. Reguleeriv asutus 
tagab samuti, et kasutustasud, mille 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, 
teenindusrajatiste käitajad või raudtee-
ettevõtjad kehtestavad juurdepääsu eest, 
sealhulgas juurdepääsu eest rööbastele, 
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reisijaamadele, vastavatele hoonetele ja 
muudele seadmetele, sealhulgas reisiteabe 
tabloodele, on mittediskrimineerivad. 
Nimetatud ülesande täitmiseks tuleb 
reguleerivale asutusele teada anda mis 
tahes muudatustest käesolevas lõikes 
viidatud kasutustasude struktuuris või 
tasemes hiljemalt kaks kuud enne 
kasutustasude ettenähtud 
kohaldamiskuupäeva. Reguleerival 
asutusel on kavandatud muudatusega 
seoses õigus paluda hiljemalt üks kuu 
enne ettenähtud kohaldamiskuupäeva 
summat vähendada või suurendada, 
muudatust hilisemale kuupäevale edasi 
lükata või tühistada. Taotlejate ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
läbirääkimised infrastruktuuride
kasutustasude üle on lubatud üksnes 
juhul, kui need toimuvad reguleeriva 
asutuse järelevalve all. Reguleeriv asutus 
sekkub, kui läbirääkimised läheksid 
tõenäoliselt vastuollu käesoleva peatüki 
nõuetega.”

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 d (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 56 – lõige 9 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 d. Artikli 56 lõike 9 lõik 3 asendatakse 
järgmisega:
„Kui kaebus on esitatud seoses 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
jaotamisest keeldumisega või 
tingimustega, mille alusel 
läbilaskevõimet pakutakse, kinnitab 
reguleeriv asutus, et 
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raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja otsust 
ei ole tarvis muuta, või nõuab selle 
otsuse muutmist vastavalt reguleeriva 
asutuse antud juhistele hiljemalt ühe kuu 
jooksul pärast kaebuse kättesaamist.
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja hakkab 
eeskirju täitma võimalikult kiiresti ja igal 
juhul hiljemalt üks kuu pärast reguleeriva 
asutuse nõuet käsitleva teavituse 
kättesaamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 e (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 56 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 e. Artikli 56 lõige 10 asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad, et reguleeriva 
asutuse otsuseid on võimalik kohtus 
vaidlustada. Kaebus võib peatada 
reguleeriva asutuse otsuse üksnes siis, 
kui reguleeriva asutuse otsusest tulenev 
kohene mõju võib põhjustada kaebuse 
esitajale pöördumatut või ilmselgelt liiga 
suurt kahju või kui otsus ei ole seotud 
käesoleva direktiivi artikli 56 lõikega 6 või 
artikli 56 lõikega 9. Käesolev säte ei piira 
kaebust menetlevale kohtule 
konstitutsioonilise seadusega antud 
asjakohaseid volitusi”.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 f (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 57 – lõige 9a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 f. Artiklile 57 lisatakse järgmine uus 
lõige 9a:
„Kui taotleja on arvamusel, et ühe või 
mitme raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või 
põhiülesandeid täitvate asutuste tehtud 
otsused takistavad piiriülese teeninduse 
arendamist, võib ta esitada otse 
võrgustikule reguleeriva arvamuse 
taotluse. Nimetatud taotlusest saab samuti 
reguleeriva asutuse või muu riikliku 
asutuse otsuse taotlus.
Vajaduse korral küsib võrgustik vastavat 
teavet raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt 
või põhiülesandeid täitvatelt asutustelt 
ning igal juhul asjaomastelt riiklikelt 
reguleerivatelt asutustelt, kooskõlas artikli 
57 lõikes 4 kirjeldatud menetlusega. 
Võrgustik esitab seejärel mittesiduva 
arvamuse, mille eesmärk on mitte 
takistada kõnealuseid teenuseid, vaid 
pigem neid hõlbustada. Nimetatud 
arvamus edastatakse asjaomastele 
riiklikele reguleerivatele asutustele ja 
taotlejale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast 
taotluse kättesaamist. Asjaomased 
riiklikud reguleerivad asutused võtavad 
arvesse võrgustiku arvamust ning teevad 
seejärel enda otsused hiljemalt ühe kuu 
jooksul pärast võrgustiku arvamuse 
kättesaamist; nad põhjendavad taotlejale 
kirjalikult iga lahknevust nimetatud 
arvamusest.”

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 g (uus)
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 57 – lõige 9b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 g. Artiklile 57 lisatakse järgmine uus 
lõige 9b:
„Euroopa Komisjon võtab hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vastu seadusandliku 
ettepaneku, eesmärgiga luua 
reguleerivate asutuste võrgustik ja anda 
sellele juriidilise isiku staatus.”

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

1. Käesolev direktiiv jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Direktiiv on kättesaadav 
direktiiviga 2012/34/EL konsolideeritud 
kujul ning muudab nimetatud direktiivi 
pärast kolme kuu möödumist 
avaldamisest.

Or. fr


