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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin liikennepolitiikan yleisenä tavoitteena on perustaa sisämarkkinat, jotka 
osaltaan edistävät hyvää kilpailukykyä sekä taloudellisen toiminnan harmonista, tasapainoista 
ja kestävää kehittämistä.

Rautatieyritysten välistä kilpailua häiritsee yhä tiettyjen vakiintuneiden liikenteenharjoittajien 
protektionistinen käyttäytyminen ja rautatieinfrastruktuurin peitelty hallinta. Uusia 
markkinoille tulevia liikenteenharjoittajia syrjitään rautatieinfrastruktuuriin pääsyn ja 
rautateihin liittyvien palveluiden saamisen osalta: infrastruktuurin ja siihen liittyvät palvelut 
omistavat usein itse niitä hoitavat perinteiset rautatieyritykset.

Vuodesta 2000 alkaen edellä mainittuja kilpailukyvyn ja harmonisen, tasapainoisen ja 
kestävän taloudellisen kehityksen periaatteita on sovellettu yhä laajemmin, erityisesti 
antamalla kolme peräkkäistä EU:n säädöspakettia. Rautatieliikenteen osuus kaikista 
liikennemuodoista on kuitenkin edelleen pieni, mikä johtuu osittain sen soveltuvuuteen 
liittyvistä kysymyksistä lyhyillä kaupungin sisäisillä matkoilla, mutta myös markkinoille 
tulon esteistä, jotka haittaavat kilpailua ja innovointia.

Vuonna 2012 tätä lainsäädäntöä osittain yksinkertaistettiin, konsolidoitiin ja lujitettiin 
edelleen antamalla direktiivi 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. 
Direktiivillä vahvistettiin säännöksiä, jotka koskevat kilpailua, sääntelyn valvontaa ja 
rautatiealan rahoitusta.

Arvioiden mukaan 90 prosenttia henkilöliikenteestä on täytetty julkisen palvelun velvoitteilla, 
mikä antaa hallinnolle paljon liikkumavaraa toteuttaa julkisia palveluhankintoja koskevia 
sopimuksia tai ilman tarjouskilpailua tehtäviä sopimuksia. Julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten kilpailuttamisen pakollisuuden tavoitteena on lisätä kilpailupainetta 
kotimaan rautatiemarkkinoilla henkilöliikenteen määrän kasvattamiseksi ja sen laadun 
parantamiseksi.

Kotimaan rautatiemarkkinoiden avaaminen rajatylittävälle kilpailulle tarkoittaa merkittävää 
edistysaskelta kohti yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen aikaansaamista. Neljäs 
rautatiepaketti, jolla komissio aikoo poistaa tasapuolisen kilpailun esteet, syventää Euroopan 
unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä rautatiemarkkinoille pääsyn suhteen.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Julkista liikennettä koskevien 
suunnitelmien vakaan rahoitusaseman 
varmistamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten on suunniteltava julkisen 
palvelun velvoitteet niin, että julkiselle 
liikenteelle asetetut tavoitteet saavutetaan 
kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon 
kyseisten velvoitteiden taloudellisten 
nettovaikutusten korvaaminen; lisäksi 
niiden on varmistettava julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
mukaisesti tarjottujen julkisten 
liikennepalvelujen pitkän aikavälin 
rahoituksen kestävyys.

(5) Jotta julkisen liikenteen suunnitelmia 
koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa
tehokkaasti, toimivaltaisten viranomaisten 
on suunniteltava julkisen palvelun 
velvoitteet ottaen huomioon kyseisten 
velvoitteiden taloudellisten 
nettovaikutusten korvaaminen; lisäksi 
niiden on varmistettava julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
mukaisesti tarjottujen julkisten 
liikennepalvelujen pitkän aikavälin 
rahoituksen kestävyys.

Or. es

Perustelu

Tekstin uudelleenmuotoilu, jotta siitä saadaan ymmärrettävämpi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 2 artiklan c alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. es

Perustelu

Asetuksen nykyinen voimassa oleva määritelmä ’toimivaltainen paikallinen viranomainen’ on 
tarpeeksi hyvä. Komission ehdottama lisäys voi saada aikaan sekaannusta, jos ei ensin 
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määritellä, mitä tarkoitetaan ilmaisuilla ’taajama’ tai ’maaseutualue’.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Täydennetään 2 artiklan e alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. es

Perustelu

Asetuksen nykyinen voimassa oleva määritelmä ’julkisen palvelun velvoite’ on melko selkeä. 
Epäselväksi jää, mitä ilmaisulla ’verkostovaikutukset’ pitäisi ymmärtää.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1370/2007
2 a artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

(a) on saavutettava julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteet 
mahdollisimman tehokkaasti;

Or. es

Perustelu

Kun kyse on julkisen palvelun velvoitteiden seurauksena tehdyistä sopimuksista, 
kustannustehokkuus ei pääosin ole mahdollista. Vastaavasti arvion julkista liikennettä 
koskevan suunnitelman tavoitteiden täyttymisestä on sisällettävä laajempia perusteita.
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(a) joiden keskimääräinen ennakoitu 
vuosittainen arvo on alle 1 000 000 euroa, 
tai alle 5 000 000 euroa, jos kyse on 
julkisia palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja, tai;

(a) joiden keskimääräinen ennakoitu 
vuosittainen arvo on alle 1 000 000 euroa, 
tai alle 5 000 000 euroa, jos kyse on 
sopimuksesta, johon sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja, tai;

Or. es

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jotka koskevat julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamista 
määrältään alle 300 000 kilometriä 
vuodessa, tai alle 150 000 kilometriä
vuodessa, jos kyse on julkisia 
palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista, joihin sisältyy julkisia 
rautatiepalveluja.

(b) jotka koskevat julkisten 
henkilöliikennepalvelujen tarjoamista 
määrältään alle 300 000 kilometriä 
vuodessa, tai alle 1 500 000 kilometriä
vuodessa, jos kyse on sopimuksesta, johon 
sisältyy julkisia rautatiepalveluja.

Or. es

Perustelu

Luku 150 000 kilometriä suhteessa 300 000 kilometriin on epäjohdonmukainen a alakohdan 
kanssa. Luku on muutettava 1 500 000 kilometriin sopimuksiin, joihin sisältyy 
rautatiepalveluja.


