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Tarkistus 14
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhtenäisestä eurooppalaisesta 
rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2012/34/EU  
perustetaan yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiealue, jolla on rautatieyritysten ja 
rataverkon haltijoiden hallintoa, 
infrastruktuurin rahoitusta ja 
infrastruktuurimaksuja, 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeuksien ja 
infrastruktuuripalvelujen ehtoja sekä 
rautatiemarkkinoiden viranomaisvalvontaa 
koskevat yhteiset säännöt. Kun kaikki 
nämä osatekijät nyt ovat valmiina, unionin 
rautatiemarkkinoiden avaaminen voidaan 
saattaa päätökseen ja uudistaa rataverkon 
haltijoiden hallinnointi, jotta 
varmistettaisiin yhtäläiset oikeudet 
käyttää infrastruktuuria.

(3) Yhtenäisestä eurooppalaisesta 
rautatiealueesta 21 päivänä 
marraskuuta 2012 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2012/34/EU perustetaan yhtenäinen 
eurooppalainen rautatiealue, jolla on 
rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden 
hallintoa, infrastruktuurin rahoitusta ja 
infrastruktuurimaksuja, 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeuksien ja 
infrastruktuuripalvelujen ehtoja sekä 
rautatiemarkkinoiden viranomaisvalvontaa 
koskevat yhteiset säännöt. Kun kaikki 
nämä osatekijät nyt ovat valmiina, unionin 
rautatiemarkkinoiden avaaminen voidaan 
saattaa päätökseen ja uudistaa rataverkon 
haltijoiden hallinnointi, jotta lisättäisiin 
rautateiden osuutta ja parannettaisiin 
tarjottavien rautatiepalvelujen laatua.

Or. fr

Tarkistus 15
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivi 2012/34/EU velvoittaa 
komission ehdottamaan tarvittaessa 
lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka koskevat 
kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden 
avaamista ja sellaisten asianmukaisten 
edellytysten luomista, joilla varmistetaan 
infrastruktuurin syrjimättömät 

Poistetaan.
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käyttöoikeudet ja jotka perustuvat 
voimassa oleviin vaatimuksiin 
infrastruktuurin hallinnan ja liikenteen 
harjoittamisen eriyttämisestä.

Or. fr

Tarkistus 16
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava, että kaikista 
rautatieinfrastruktuurin kestävän käytön, 
kunnossapidon ja kehittämisen 
edellyttämistä toiminnoista huolehtii 
johdonmukaisella tavalla rataverkon 
haltija itse.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 17
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rataverkon haltijoiden 
riippumattomuutta rautatieyrityksistä 
koskevat nykyiset vaatimukset, sellaisina 
kuin niistä säädetään direktiivissä 
2012/34/EU, kattavat ainoastaan 
rataverkon haltijoiden olennaiset 
toiminnot, jotka ovat reittien jakamista ja 
infrastruktuurimaksuja koskeva 
päätöksenteko. On kuitenkin tärkeää, että 
kaikki toiminnot suoritetaan 
riippumattomalla tavalla, koska muitakin 

Poistetaan.
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toimintoja voidaan käyttää kilpailijoiden 
syrjintään. Tämä pätee erityisesti 
investointi- ja kunnossapitopäätöksiin, 
joita voidaan tehdä pääasiassa 
integroidun rakenteen 
liikenteenharjoittajien käyttämien 
tiettyjen verkon osien eduksi. 
Kunnossapitotöiden 
suunnittelupäätöksillä on vaikutusta 
kilpailijoiden käytettävissä oleviin 
reitteihin.

Or. fr

Tarkistus 18
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2012/34/EU nykyiset 
vaatimukset koskevat ainoastaan 
oikeudellista, organisatorista ja 
päätöksenteon riippumattomuutta. Tämä 
ei kokonaisuudessaan sulje pois 
mahdollisuutta ylläpitää integroituja 
rakenteita, vaan ne ovat sallittuja, kunhan 
riippumattomuus mainituilla kolmella 
alueella varmistetaan. Päätöksenteon 
riippumattomuuden osalta on 
varmistettava, että asianmukaisilla 
varotoimilla suljetaan pois integroidun 
rakenteen määräysvalta rataverkon 
haltijan päätöksenteossa. Kaikkia 
vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä 
olevia mahdollisuuksia toimia kilpailijoita 
syrjivällä tavalla ei kuitenkaan pystytä 
poistamaan edes toteuttamalla tällaiset 
varotoimet täysimääräisinä. Erityisesti 
ristiintukemismahdollisuus säilyy 
integroiduissa rakenteissa edelleen, tai 
sääntelyelinten on ainakin erittäin 
vaikeaa valvoa ristiintukemisen 
estämiseksi laadittuja varotoimia. 

Poistetaan.
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Infrastruktuurin hallinnan ja liikenteen
harjoittamisen institutionaalinen 
eriyttäminen on tuloksellisin tapa 
ratkaista nämä ongelmat.

Or. fr

Tarkistus 19
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos jäsenvaltiossa vielä ylläpidetään 
tilannetta, jossa rataverkon haltija on osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä, 
jäsenvaltion on vähintään otettava 
käyttöön tiukat varotoimet, joilla taataan 
koko rataverkon haltijan tosiasiallinen 
riippumattomuus suhteessa 
integroituneeseen yritykseen. Tällaisten 
varotoimien ei pitäisi koskea ainoastaan 
rataverkon haltijaa koskevia 
yritysjärjestelyjä integroituneeseen 
yritykseen nähden vaan myös rataverkon 
haltijan hallintorakennetta, ja niillä olisi 
integroituneessa rakenteessa 
mahdollisimman pitkälle estettävä 
varainsiirrot rataverkon haltijan ja 
integroituneen yrityksen muiden 
oikeussubjektien välillä. Varotoimilla ei 
huolehdita ainoastaan siitä, mikä on 
tarpeen direktiivissä 2012/34/EU 
säädettyjen, olennaisia toimintoja 
koskevan päätöksenteon 
riippumattomuuden nykyisten 
varmistamisvaatimusten noudattamiseksi 
rataverkon haltijan hallinnon 
riippumattomuuden osalta, vaan ne 
menevät mainittuja vaatimuksia 
pidemmälle: niillä lisätään lausekkeita, 
joilla kielletään rataverkon haltijan 
tulojen käyttäminen vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen muiden 

Poistetaan.
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yksiköiden rahoittamiseen. Tätä olisi 
sovellettava riippumatta jäsenvaltioiden 
verolainsäädännön soveltamisesta ja 
rajoittamatta EU:n valtiontukisääntöjen 
noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 20
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vertikaalisesti integroitunut yritys 
voisi riippumattomuuden varmistavien 
varotoimien toteuttamisesta huolimatta 
käyttää rakennettaan hyväkseen siten, että 
se tarjoaa perusteetonta kilpailuetua 
kyseisiin yrityksiin kuuluville 
rautatieliikenteen harjoittajille. Tästä 
syystä ja sanotun rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan soveltamista komission olisi 
jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan todennettava, että tällaiset 
varotoimet on tuloksellisesti toteutettu ja 
että kaikki jäljellä olevat kilpailun 
vääristymät on poistettu. Jos komissio ei 
pysty vahvistamaan, että tähän on päästy, 
kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi voida 
rajoittaa käyttöoikeuksia tai peruuttaa ne 
kyseisiltä integroituneilta 
toiminnanharjoittajilta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 21
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Sillä, että kaikille unionin 
rautatieyrityksille myönnetään 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeudet 
kotimaan henkilöliikenteen harjoittamista 
varten kaikissa jäsenvaltioissa, voi olla 
vaikutusta julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten perusteella 
harjoitettavan henkilöliikenteen 
organisointiin ja rahoitukseen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus rajoittaa tällaisia 
käyttöoikeuksia, jos ne vaarantavat 
kyseisten julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellisen 
tasapainon ja jos siihen on saatu 
asiaankuuluvan sääntelyelimen lupa.

(14) Sillä, että kaikille unionin 
rautatieyrityksille myönnetään 
rautatieinfrastruktuurin käyttöoikeudet 
kotimaan henkilöliikenteen harjoittamista 
varten kaikissa jäsenvaltioissa, voi olla 
vaikutusta julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten perusteella 
harjoitettavan henkilöliikenteen 
organisointiin ja rahoitukseen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus rajoittaa tällaisia 
käyttöoikeuksia, jos ne vaarantavat 
kyseisten julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellisen 
tasapainon tai niiden tarjoaman palvelun 
laadun ja jos siihen on saatu 
asiaankuuluvan sääntelyelimen lupa.

Or. fr

Tarkistus 22
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Määrittääkseen, vaikuttavatko 
saman verkon vapaat käyttöoikeudet 
julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen yhteydessä tarjottavan 
palvelun laatuun, sääntelyelinten on 
otettava huomioon verkkoa koskevat 
vaikutukset, vaihtoyhteyksien säilyminen 
ja täsmällisyys.

Or. fr

Tarkistus 23
Jean-Jacob Bicep
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta rautateiden henkilöliikenteen 
houkuttelevuutta voitaisiin parantaa, 
jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia
kotimaan liikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten osallistuvan yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten. Jos tällainen järjestelmä 
perustetaan, olisi varmistettava, että se ei 
luo markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille.

(19) Jotta rautateiden henkilöliikenteen 
houkuttelevuutta voitaisiin parantaa, 
jäsenvaltioiden on vaadittava liikennettä 
harjoittavien rautatieyritysten osallistuvan 
yhteiseen tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten. Jos tällainen järjestelmä 
perustetaan, olisi varmistettava, että se ei 
luo markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille. Kun tämä
järjestelmä perustetaan, on varmistettava, 
että se on yhteentoimiva ja voidaan ottaa 
mukaan muihin kotimaisiin tai 
eurooppalaisiin järjestelmiin ja ettei se luo 
markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille.

Or. fr

Tarkistus 24
Jean-Jacob Bicep

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

Komission teksti Tarkistus

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”2) ”rataverkon haltijalla” elintä tai 
yritystä, joka varmistaa 
rautatieinfrastruktuurin kehittämisen, 
toiminnan ja kunnossapidon tietyssä 
verkossa; kehittämiseen sisältyy 
verkkosuunnittelu, rahoitus- ja 
investointisuunnittelu sekä 
infrastruktuurin rakentaminen ja 
parantaminen; infrastruktuurin käyttöön 
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sisältyvät kaikki reittien jakamisprosessin 
osatekijät, mukaan luettuina yksittäisten 
reittien määrittely, saatavuuden arviointi 
ja jakaminen, liikenteen hallinta ja 
infrastruktuurimaksut, niiden 
määrittäminen ja kerääminen mukaan 
lukien; kunnossapitoon sisältyvät 
infrastruktuurin uusiminen ja muu 
omaisuudenhoitotoiminta;”

Or. fr

Tarkistus 25
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2012/34/EU
3 artikla – 31 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) lisätään uusi 31 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”31) ”vertikaalisesti integroituneella 
yrityksellä” yritystä, jossa
– yhden tai useampia rautatieyrityksiä 
omistaa kokonaan tai osittain sama yritys, 
joka omistaa rataverkon haltijan 
(holding-yhtiö); tai
– rataverkon haltijan omistaa kokonaan 
tai osittain yksi tai useampi rautatieyritys; 
tai
– yhden tai useamman rautatieyrityksen 
omistaa kokonaan tai osittain rataverkon
haltija.”

Or. fr

Tarkistus 26
Jean-Jacob Bicep
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poistetaan 6 artiklan 2 kohta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 27
Jean-Jacob Bicep

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

Komission teksti Tarkistus

3. Korvataan 7 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”7 artikla
Rataverkon haltijan institutionaalinen 
eriyttäminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltija suorittaa kaikki 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
toiminnot ja on kaikista rautatieyrityksistä 
riippumaton.
Rataverkon haltijan riippumattomuuden 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rataverkon haltijat on 
organisoitu yksiköiksi, jotka ovat 
oikeudellisesti erillisiä kaikista 
rautatieyrityksistä.
2. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että saman oikeus- tai luonnollisen 
henkilön ei ole sallittua
a) käyttää neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 139/2004 tarkoitettua määräysvaltaa 
suoraan tai välillisesti, omistaa 
taloudellisia sidonnaisuuksia eikä käyttää 
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mitään oikeuksia rautatieyrityksissä ja 
rataverkon haltijoissa samanaikaisesti;
b) nimittää rataverkon haltijan 
hallintoneuvoston, hallituksen tai 
rataverkon haltijaa oikeudellisesti 
edustavien elinten jäseniä ja 
samanaikaisesti suoraan tai välillisesti 
käyttää määräysvaltaa, omistaa 
taloudellisia sidonnaisuuksia eikä käyttää 
minkäänlaisia oikeuksia 
rautatieyrityksessä;
c) olla hallintoneuvoston, hallituksen tai 
yrityksen laillisten edustuselinten 
jäsenenä sekä rautatieyrityksessä että 
rataverkon haltijassa;
d) hallita rautatieinfrastruktuuria tai 
kuulua rataverkon haltijan johtoon ja 
samanaikaisesti suoraan tai välillisesti 
käyttää määräysvaltaa, omistaa 
taloudellisia sidonnaisuuksia tai käyttää 
mitään oikeuksia rautatieyrityksessä, eikä 
johtaa rautatieyritystä tai kuulua sen 
johtoon ja samanaikaisesti suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa, omistaa 
sidonnaisuuksia tai käyttää mitään 
oikeuksia rataverkon haltijassa.
3. Kun 2 kohdassa tarkoitettu henkilö on 
jäsenvaltio tai muu julkishallinnon elin 
taikka kaksi erillistä ja toisistaan
oikeudellisesti erotettua viranomaiselintä, 
jotka käyttävät määräysvaltaa tai muita 
2 kohdassa mainittuja oikeuksia yhtäältä 
rataverkon haltijassa ja toisaalta 
rautatieyrityksessä, niitä ei tämän artiklan 
soveltamiseksi katsota samaksi henkilöksi 
tai samoiksi henkilöiksi.
4. Edellyttäen, että minkäänlaista 
eturistiriitaa ei synny ja että kaupallisesti 
arkaluontoisten tietojen 
luottamuksellisuus taataan, rataverkon 
haltija voi päätösvallan itsellään 
säilyttäen teettää alihankintana tiettyjä 
kehitys-, uusimis- ja kunnossapitotöitä 
rautatieyrityksillä tai millä tahansa muilla 
elimillä, jotka toimivat rataverkon haltijan 
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valvonnassa.
5. Jos rataverkon haltija tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltiot voivat päättää 
jättää soveltamatta tämän artiklan 2–
4 kohtaa. Tällaisessa tapauksessa 
kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että rataverkon haltija suorittaa kaikki 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
toiminnot ja on tosiasiallisesti 
organisaation ja päätöksenteon osalta 7a–
7c artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti riippumaton kaikista 
rautatieyrityksistä.”

Or. fr

Tarkistus 28
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 ”7a artikla Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 29
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 7b artikla Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 30
Oldřich Vlasák

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 b artikla (uusi) – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rataverkon haltijan hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenillä ja ylempään johtoon 
kuuluvilla henkilöillä ei saa suoraan eikä 
välillisesti olla sidonnaisuuksia yhteenkään 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muuhun oikeussubjektiin eivätkä he saa 
vastaanottaa näiltä mitään taloudellisia 
etuisuuksia. Heidän palkkioidensa 
tulosperusteiset osat eivät saa riippua 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai 
sen määräysvallassa olevien muiden 
oikeussubjektien liiketoiminnan tuloksesta 
vaan ainoastaan rataverkon haltijan omasta 
tuloksesta.

Rataverkon haltijan hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenillä ja ylempään johtoon 
kuuluvilla henkilöillä tai henkilöillä, joilla 
on pääsy luottamuksellisiin tietoihin, ei 
saa suoraan eikä välillisesti olla 
sidonnaisuuksia yhteenkään vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen muuhun 
oikeussubjektiin eivätkä he saa 
vastaanottaa näiltä mitään taloudellisia 
etuisuuksia. Heidän palkkioidensa 
tulosperusteiset osat eivät saa riippua 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai 
sen määräysvallassa olevien muiden 
oikeussubjektien liiketoiminnan tuloksesta 
vaan ainoastaan rataverkon haltijan omasta 
tuloksesta.

Or. cs

Tarkistus 31
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 7c artikla Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 32
Jean-Jacob Bicep

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

Komission teksti Tarkistus

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.

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 ja 
rautatiealan työntekijöiden edustajille ja  
alue- ja paikallisviranomaisille. 
Jäsenvaltioiden edustajat ja kyseinen 
sääntelyelin on kutsuttava 
koordinointikomitean kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. fr

Tarkistus 33
Oldřich Vlasák

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 d artikla (uusi) – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koordinointikomitean on laadittava 
työjärjestyksensä, johon sisältyvät 
erityisesti säännöt kokouksiin 
osallistumisesta ja kokousvälistä, jonka on 

Koordinointikomitean on laadittava 
työjärjestyksensä, johon sisältyvät 
erityisesti säännöt kokouksiin 
osallistumisesta ja kokousvälistä, jonka on 
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oltava enintään neljännesvuosi. Rataverkon 
haltijalle, jäsenvaltiolle, asiaankuuluvalle 
sääntelyelimelle ja komissiolle on 
vuosittain toimitettava 
koordinointikomiteassa käydyistä 
keskusteluista kertomus, josta käy ilmi 
komitean jäsenten kustakin aiheesta 
ilmaisemat kannat.

oltava enintään neljännesvuosi, sekä 
säännöt, jotka koskevat tavaraliikenne- ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien 
edustajien säännöllistä kuulemista, joka 
on järjestettävä vähintään kerran 
vuodessa. Rataverkon haltijalle, 
jäsenvaltiolle, asiaankuuluvalle 
sääntelyelimelle ja komissiolle on 
vuosittain toimitettava 
koordinointikomiteassa käydyistä 
keskusteluista kertomus, josta käy ilmi 
komitean jäsenten kustakin aiheesta 
ilmaisemat kannat.

Or. cs

Tarkistus 34
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 e artikla (uusi) – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla vahvistetaan verkoston yhteiset 
periaatteet ja käytännöt erityisesti 
vertailun johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi, ja verkoston toiminnassa 
noudatettavat menettelyt. Nämä 
toimenpiteet hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 62 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.”

Komissio voi tarvittaessa tehdä 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään 
parantamaan yhteistyötä rataverkon 
haltijoiden välillä.

Or. fr

Tarkistus 35
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
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Direktiivi 2012/34/EU
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklan 
2 kohdassa säädettyä käyttöoikeutta tietyn 
lähtöpaikan ja määränpään välisellä 
osuudella tarjottavan sellaisen 
henkilöliikenteen osalta, jos samasta tai 
vaihtoehtoisesta reitistä on tehty yksi tai 
useampi julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus ja jos kyseisen oikeuden käyttö 
vaarantaisi asianomaisen julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen tai 
asianomaisten julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellisen 
tasapainon.”;

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklan 
2 kohdassa säädettyä käyttöoikeutta tietyn 
lähtöpaikan ja määränpään välisellä 
osuudella tarjottavan sellaisen 
henkilöliikenteen osalta, jos samasta tai 
vaihtoehtoisesta reitistä on tehty yksi tai 
useampi julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus ja jos kyseisen oikeuden käyttö 
vaarantaisi asianomaisen julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen tai 
asianomaisten julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellisen 
tasapainon tai heikentäisi tarjottavan 
palvelun laatua.”;

Or. fr

Tarkistus 36
Jean-Jacob Bicep

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

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 ja 
päätöksensä ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti ottaen huomioon 
avointen käyttöoikeuksien kumulatiivisen 
vaikutuksen. Niiden on määritettävä tämä, 
jos jokin seuraavista toimittaa asiaa 
koskevan pyynnön kuukauden kuluessa 
aiottua henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
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mukaisesti:

Or. fr

Tarkistus 37
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
13 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 1371/2007 ja direktiivin 2010/40/EU 
soveltamista jäsenvaltiot voivat vaatia
kotimaan henkilöliikennettä harjoittavia 
rautatieyrityksiä osallistumaan yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten tai päättää valtuuttaa 
toimivaltaiset viranomaiset perustamaan 
tällaisen järjestelmän. Jos tällainen 
järjestelmä perustetaan, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei se luo 
markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille ja että sitä hallinnoi 
julkinen tai yksityinen oikeussubjekti tai 
kaikkien henkilöliikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten liitto.

Sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 1371/2007 ja direktiivin 2010/40/EU 
soveltamista jäsenvaltioiden on vaadittava
kotimaan henkilöliikennettä harjoittavia 
rautatieyrityksiä osallistumaan viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä yhteiseen 
tietojärjestelmään ja integroituun 
matkalippujärjestelmään matkalippujen, 
suorien lippujen ja paikkavarausten 
tarjontaa varten tai päättää valtuuttaa 
toimivaltaiset viranomaiset perustamaan 
tällaisen järjestelmän. Kun tällainen 
järjestelmä perustetaan, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että se on yhteentoimiva ja 
voidaan integroida muihin kotimaisiin ja 
eurooppalaisiin järjestelmiin, ettei se luo 
markkinavääristymiä eikä syrjintää 
rautatieyritysten välille ja että sitä hallinnoi 
julkinen tai yksityinen oikeussubjekti tai 
kaikkien henkilöliikennettä harjoittavien 
rautatieyritysten liitto.

Or. fr

Tarkistus 38
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
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Direktiivi 2012/34/EU
56 artikla – 1 kohta– h–i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Lisätään 56 artiklan 1 kohtaan 
seuraava:
h) suunniteltuja kunnossapitotöitä;
i) muita kuin suunniteltuja 
kunnossapitotöitä.”

Or. fr

Tarkistus 39
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 b. Korvataan 56 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”Sääntelyelimellä on oltava valtuudet 

seurata kilpailutilannetta 
rautatieliikenteen markkinoilla, ja se 
valvoo erityisesti 1 kohdan a–i alakohtaa
omasta aloitteestaan ja välttääkseen
syrjinnän hakijoita kohtaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisten 
kilpailuviranomaisten toimivaltaa 
rautatieliikenteen markkinoiden 
kilpailun varmistamiseksi.   Sen on 
erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita 
tai annetaanko siinä rataverkon 
haltijalle harkintavaltaa, jota voisi olla 
mahdollista käyttää hakijoihin 
kohdistuvaan syrjintään.
Sääntelyelimen on omasta aloitteestaan 
taattava rautateiden julkisten 
henkilöliikennepalvelujen yhteydessä 
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asetuksen (EY) N:o 1370/2007 
vaatimusten noudattaminen eli tämän 
direktiivin 10 artiklassa säädettyjen 
palvelujen huomioon ottaminen.”

Or. fr

Tarkistus 40
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
56 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 c. Korvataan 56 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
”Sääntelyelimen on varmistettava, että 

rataverkon haltijan määräämät maksut 
ovat 2 kohdan IV luvun mukaisia ja 
syrjimättömiä. Sääntelyelimen on myös 
varmistettava, että rataverkon haltijan, 
palvelupaikkojen käyttäjien ja 
rautatieyritysten määräämät 
käyttömaksut, kuten raiteille, 
henkilömatkustaja-asemille, vastaaviin 
rakennuksiin ja muihin laitteisiin, kuten 
matkaa koskevia tietoja sisältäviin 
laitteisiin, pääsyä koskevat maksut ovat 
syrjimättömiä. Jotta taataan tällainen 
toteutus, kaikki maksujen rakenteeseen 
tai tasoon tehtävät muutokset, joihin tässä 
kohdassa viitataan, on ilmoitettava 
sääntelyelimelle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen maksujen aiottua 
soveltamispäivämäärää. Sääntelyelimellä 
on viimeistään kuukautta ennen aiottua 
soveltamispäivämäärää oikeus vaatia 
vähennystä tai korotusta suunniteltuun 
muutokseen, sen siirtämistä myöhempään 
ajankohtaan tai sen peruuttamista. 
Infrastruktuurimaksujen tasoa koskevat 
neuvottelut hakijoiden ja rataverkon 
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haltijan välillä sallitaan ainoastaan, jos 
ne käydään sääntelyelimen johdolla. 
Sääntelyelimen on puututtava asiaan, jos 
neuvottelut saattavat olla ristiriidassa
tässä luvussa säädettyjen vaatimusten 
kanssa.”

Or. fr

Tarkistus 41
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
56 artikla – 9 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8 d. Korvataan 56 artiklan 9 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
”Jos muutoksenhaku koskee 

kieltäytymistä ratakapasiteetin 
myöntämisestä tai kapasiteetin 
tarjoamiseen liittyviä ehtoja, 
sääntelyelimen on joko vahvistettava, 
ettei rataverkon haltijan tekemää 
päätöstä tarvitse muuttaa, tai vaadittava 
tämän päätöksen muuttamista 
sääntelyelimen antamien suuntaviivojen 
mukaisesti. Rataverkon haltijan on 
konkreettisesti mukauduttava ehtoihin 
mahdollisimman nopeasti ja joka 
tapauksessa viimeistään kuukauden 
kuluttua valvontaelimen hakemusta 
koskevan ilmoituksen saannista.”

Or. fr

Tarkistus 42
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 e kohta (uusi)
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Direktiivi 2012/34/EU
56 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 e. Korvataan 56 artiklan 10 kohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on sen varmistettava, 

että sääntelyelimen päätökset voidaan 
saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.
Muutoksenhaulla voi olla lykkäävä 
vaikutus sääntelyelimen päätökseen 
vain, jos sääntelyelimen päätöksen 
välittömistä vaikutuksista voi aiheutua
peruuttamatonta tai ilmeisen liiallista 
haittaa muutoksenhakijalle ja jos päätös 
ei liity tämän direktiivin 56 artiklan 6 ja 
9 kohtaan. Tämä säännös ei vaikuta 
muutoksenhaun käsittelevän 
tuomioistuimen mahdolliseen 
perustuslailla annettuun toimivaltaan.”

Or. fr

Tarkistus 43
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 f kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
57 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 f. Lisätään 57 artiklaan uusi 9 kohta 
seuraavasti:
”Jos hakija katsoo, että yhden tai 

useamman infrastruktuurin tai elimen, 
joka vastaa/jotka vastaavat olennaisista 
toiminnoista, haltijan tekemät päätökset 
haittaavat rajatylittävää liikennöintiä, se 
voi pyytää verkostolta suoraan sääntelyä 
koskevaa lausuntoa. Tämä pyyntö 
muodostaa myös pyynnön valvontaelimen 
tai muun kansallisen elimen päätöksen 
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tekemisestä.
Verkosto pyytää tarvittaessa olennaisista 
toiminnoista vastaavan infrastruktuurin 
tai elimen haltijaa koskevia tietoja ja joka 
tapauksessa tietoja asiaankuuluvista 
kansallisista valvontaelimistä 57 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Verkosto antaa ei-sitovan 
lausunnon, jonka tavoitteena on helpottaa 
kyseisiä palveluja, ei vaikeuttaa niitä. 
Tämä lausunto toimitetaan kyseisille 
kansallisille valvontaelimille ja 
ehdokkaalle viimeistään kuukausi 
pyynnön vastaanottamisen jälkeen. 
Kyseiset kansalliset valvontaelimet ottavat 
huomioon verkoston lausunnon ennen 
päätöstensä antamista viimeistään 
kuukauden kuluessa verkoston lausunnon 
vastaanottamisesta; ne perustelevat 
ehdokkaalle kirjallisesti kaikki 
poikkeamat tästä lausunnosta.”

Or. fr

Tarkistus 44
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 g kohta (uusi)
Direktiivi 2012/34/EU
57 artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 g. Lisätään 57 artiklaan uusi 9 kohta 
seuraavasti:
”Euroopan komissio hyväksyy viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta lainsäädäntöehdotuksen, 
jonka avulla voidaan luoda 
sääntelyelinten verkosto ja antaa sille 
oikeushenkilön asema.”

Or. fr
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Tarkistus 45
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämä direktiivi tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Se on saatavilla konsolidoidussa 
muodossa direktiivin 2012/34/EU kanssa, 
jota sillä mukautetaan kolmen kuukauden 
sisällä julkaisemisesta.

Or. fr


