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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin rautatieliikenteen laadun ja 
tehokkuuden parantamisesta Euroopassa hallinnollista rasitusta vähentämällä ja markkinoille 
tuloa helpottamalla, ja edistämällä näin rautateiden sisämarkkinoiden luomista. Useat 
sidosryhmät ja alueelliset liikennöintiyritysten yhdistykset arvostelivat kuitenkin kattavien 
kuulemisten yhteydessä sitä, että toistuvasti sisällöltään muutetuilla tai uudelleenlaadituilla 
säädöksillä ei voida luoda vakaata ja luotettavaa lainsäädäntökehystä.

Komission ehdotuksessa infrastruktuurin ja liikenteen erottamiseksi toisistaan ei ole otettu 
huomioon erityistilannetta useissa pienissä ja keskisuurissa rautatieinfrastruktuureissa 
(esimerkiksi paikallisradat, historialliset junaradat, kapearaideradat, satama- tai kaivosradat), 
jotka ovat useimmiten integroituja yrityksiä mutta strategisesti merkityksettömiä 
eurooppalaisten rautatiemarkkinoiden toiminnan kannalta. Infrastruktuurin ja liikenteen 
ehdoton erottaminen toisistaan aiheuttaisi näille, yleensä alle 50 työntekijän yrityksille jo 
henkilöstörakenteen vaadittavan kaksinkertaistamisen vuoksi merkittäviä organisatorisia ja 
liiketoiminnallisia lisäkustannuksia. Koska alueellisten rautatieinfrastruktuurien taloudellinen 
tilanne on useimmiten vaikea, niiden toimeentulo olisi uhattuna. 

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille rataverkon haltijoiden vahvistamisen sekä 
koordinointikomiteoiden perustamisen rataverkkojen haltijoiden toiminnan valvomiseksi. On 
varmistettava, että paikallisviranomaiset pääsevät koordinointikomitean jäseniksi 
systemaattisesti eivätkä vain ”tarvittaessa”. Rataverkon haltijoiden vahvistamisesta on 
seurattava myös, että rataverkon haltija nimeää suhteista paikallis- ja alueviranomaisiin 
vastaavan pätevän yhteyshenkilön. 

Valmistelija tukee lisäksi komission ehdotusta rataverkon haltijoiden yhteistyöstä 
eurooppalaisessa verkostossa, jonka tarkoituksena on auttaa toteuttamaan Euroopan laajuinen 
liikenneverkko, joka on välttämätön rajat ylittävää liikennettä koskevien ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

Lisäksi valmistelija kannattaa sääntelyelinten vahvistettuja valtuuksia. Alue- ja 
paikallisviranomaiset tarvitsevat kuitenkin kohtuullisen määräajan hakemukselleen, joka 
koskee palvelun taloudellisen tasapainon horjumisesta laaditun arvioinnin tarkastamista.
Valmistelija panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen, jonka mukaan rataverkon haltijan tulot 
saa käyttää ainoastaan rataverkon haltijan liiketoiminnan rahoittamiseen. Jos osinkojen 
maksaminen on edelleen mahdollista, niiden suuruus on määritettävä. Voitonsiirron 
suuruisten osinkojen maksaminen tulisi kieltää. On suhteetonta, että jo epäillystä 
rikkomuksesta aiheutuu seuraamuksia ja rajoituksia markkinoilletulo-oikeuteen. Epäilyksen 
perusteella tapahtuvalla välittömällä rajoittamisella yrityksiä rangaistaisiin jo etukäteen, mikä 
vääristäisi kilpailua. Johtavan henkilöstön vaihtokielto rataverkon haltijoiden ja 
liikenteenharjoittajien välillä sidosyrityksissä rajoittaa yrityksiä ja niiden työntekijöitä 
suhteettomasti. Se on lisäksi käytännössä mahdotonta, koska sen seurauksena menetettäisiin 
valtava määrä asiantuntemusta ja usean vuoden työkokemus.
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Alueilla on usein ongelmia matkalippujärjestelmän koordinoinnissa rautatieyritysten ja 
toimivaltaisten paikallisviranomaisten välillä erityisesti perinteisten rautatieyritysten pitämillä 
asemilla. Yhdenmukaistettu matkalippujärjestelmä kilpailukykyisillä markkinoilla edistää 
markkinoiden avautumista. Velvollisuus osallistua kansalliseen tietojärjestelmään saattaa 
lisätä julkisen liikenteen houkuttelevuutta. Paikallis- ja alueviranomaiset on otettava mukaan 
tähän järjestelmään.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Eriyttämisvelvoite ei koske pieniä 
vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
– yritys on ollut olemassa integroituneessa 
muodossa jo 1 päivänä tammikuuta 2013;
– rataverkko, jota yritys ylläpitää, on 
enintään 350 kilometrin pituinen; ja
– yrityksellä on työntekijöitä, jotka 
hoitavat samalla sekä rataverkon haltijan 
että junaliikenteen harjoittajan tehtäviä.

Or. de

Perustelu

EU:n alueella on yli sata rautatieyritystä, jotka täyttävät edellä esitetyt kriteerit. Näillä 
yrityksillä ei ole strategista merkitystä Euroopan rautatiemarkkinoiden toiminnalle. Tiukka 
eriyttäminen ei vaikuttaisi näissä yrityksissä reittien kysyntään vaan lisäisi yritysten 
operatiivisia tehtäviä jopa niin, että niiden taloudellinen toimintakyky olisi uhattuna, mikä 
vaarantaisi olennaisesti alueen rautatieliikennettä.
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Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Vertikaalisesti integroituneisiin 
yrityksiin, jotka toteuttavat tämän 
direktiivin 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja erityisiä investointihankkeita 
ja joissa nämä palvelut kilpailevat 
suoraan muiden liikennemuotojen 
kanssa, ei sovelleta 7 artiklaa eikä 7a–
7c artiklaa.

Or. de

Perustelu

�Erityiset investointihankkeet�, jotka muuttuvat kannattaviksi vasta hyvin pitkän ajan 
kuluttua, tulisi jättää 7 artiklan ja 7a–7c artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rataverkon haltijan tuloja ei saa käyttää 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien rahoittamiseen 
vaan ainoastaan rataverkon haltijan 
liiketoiminnan rahoittamiseen ja osinkojen 
maksamiseen vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen todelliselle omistajalle. 
Rataverkon haltija ei saa myöntää lainoja 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muille oikeussubjekteille, eivätkä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muut oikeussubjektit saa myöntää lainoja 
rataverkon haltijalle. Kaikkien 

3. Rataverkon haltijan tuloja ei saa käyttää 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien rahoittamiseen 
vaan ainoastaan rataverkon haltijan 
liiketoiminnan rahoittamiseen ja 
kohtuullisten osinkojen maksamiseen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
todelliselle omistajalle. Voittojen 
siirtäminen kokonaisuudessaan ei ole 
sallittua. Rataverkon haltija ei saa myöntää 
lainoja vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muille oikeussubjekteille, eivätkä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
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vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien rataverkon 
haltijalle tarjoamien palvelujen on 
perustuttava sopimuksiin, ja ne on 
maksettava markkinahinnoin. Rataverkon 
haltijalle kohdennetut lainat on selkeästi 
erotettava vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muille oikeussubjekteille 
kohdennetuista lainoista, ja näiden lainojen 
takaisinmaksut on hoidettava erillisinä. 
Rataverkon haltijan ja vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen muiden 
oikeussubjektien tilit on pidettävä tavalla, 
joka varmistaa näiden säännösten 
noudattamisen ja mahdollistaa rataverkon 
haltijalle ja vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muille oikeussubjekteille erilliset 
talousprosessit.

muut oikeussubjektit saa myöntää lainoja 
rataverkon haltijalle. Kaikkien 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
muiden oikeussubjektien rataverkon 
haltijalle tarjoamien palvelujen on 
perustuttava sopimuksiin, ja ne on 
maksettava markkinahinnoin. Rataverkon 
haltijalle kohdennetut lainat on selkeästi 
erotettava vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muille oikeussubjekteille 
kohdennetuista lainoista, ja näiden lainojen 
takaisinmaksut on hoidettava erillisinä. 
Rataverkon haltijan ja vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen muiden 
oikeussubjektien tilit on pidettävä tavalla, 
joka varmistaa näiden säännösten 
noudattamisen ja mahdollistaa rataverkon 
haltijalle ja vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen muille oikeussubjekteille erilliset 
talousprosessit.

Or. de

Perustelu

Voittojen siirtämistä koskevan kiellon tulisi ilmetä tekstistä vielä selvemmin. Jos mahdollisuus 
osinkojen maksamiseen säilyy, sen laajuutta tulisi säännellä. Voittojen siirtämistä vastaavan 
osinkojen maksamisen tulisi olla kiellettyä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7b artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rataverkon haltijalla on oltava 
hallintoneuvosto, joka koostuu 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
todellisten omistajien edustajista.

3. Rataverkon haltijalla on oltava 
hallintoneuvosto, joka koostuu 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
todellisten omistajien edustajista sekä 
toimivaltaisten paikallis- ja 
alueviranomaisten edustajista, jos ne eivät 
ole jo edustettuina siinä.

Or. de
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Perustelu

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat rautatiejärjestelmän olennaisia toimijoita. Niiden on siksi 
oltava mukana rataverkon haltijan päätös- ja valvontaelimissä, sillä rataverkon haltijalla on 
luonnollinen monopoliasema. Viranomaiset toimivat yhdyssiteenä rataverkon haltijoiden ja 
loppuasiakkaiden välillä, ja ne tuntevat näiden tarpeet hyvin.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

5. Rataverkon haltijalla on oltava oma 
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.

5. Rataverkon haltijalla on oltava oma 
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. 
Kyseinen henkilöstö on kuitenkin 
kauppaoikeuden käytäntöjen mukaisesti 
velvollinen suojaamaan aiempaan 
työhönsä liittyviä liikesalaisuuksia.

Or. de

Perustelu

Tällainen konsernin henkilöstön sisäisen liikkuvuuden rajoittaminen on suhteetonta ja 
perustuslaillisesti arveluttavaa. Karenssiajoilla ja muilla tiedonkulun esteillä voidaan 
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riittävällä tavalla estää arkaluonteisten tietojen ei-toivottu siirtyminen tytäryhtiöiden välillä. 
Muussa tapauksessa seurauksena olisi osaamisen ja ammatillisen kokemuksen olennainen 
menettäminen.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolla on oikeus pyytää ja saada 
kohtuullisen ajan kuluessa kaikki 
tarvittavat tiedot jäsenvaltiolta, johon 
kyseinen vertikaalisesti integroitunut yritys 
on sijoittautunut. Komission on kuultava 
asiaankuuluvaa sääntelyelintä tai 
asiaankuuluvia sääntelyelimiä ja 
tarvittaessa 57 artiklassa tarkoitettua 
sääntelyelinten verkostoa.

2. Komissiolla on oikeus pyytää ja saada 
kohtuullisen ajan kuluessa kaikki 
tarvittavat tiedot jäsenvaltiolta, johon 
kyseinen vertikaalisesti integroitunut yritys 
on sijoittautunut. Komission on kuultava 
asiaankuuluvaa sääntelyelintä tai 
asiaankuuluvia sääntelyelimiä, kulloinkin 
toimivaltaisia viranomaisia ja 57 artiklassa 
tarkoitettua sääntelyelinten verkostoa.

Or. de

Perustelu

Paikallisen tason osallistuminen on välttämätöntä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä 
rautatiejärjestelmän todellinen tila huomioon ottaen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
7 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 
artiklassa tarkoitettuja käyttöoikeuksia 
niiden rautatieyritysten osalta, jotka 
kuuluvat samaan vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen kuin 
rataverkon haltija, jos komissio ilmoittaa 
jäsenvaltiolle, että 1 kohdan mukaista 
pyyntöä ole tehty, tai jos komission 

Poistetaan.
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esittämän pyynnön tarkastelu on kesken 
tai jos komissio päättää 62 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, että
a) komission 2 kohdan mukaisiin 
tietopyyntöihin ei ole saatu riittäviä 
vastauksia, tai
b) kyseinen rataverkon haltija ei täytä 7a 
ja 7b artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tai
c) edellä 7a ja 7b artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia ei ole pantu riittävällä tavalla 
täytäntöön sen varmistamiseksi, että 
kaikille rautatieyrityksille taattaisiin 
yhtäläiset toimintaedellytykset ja ettei 
markkinoilla ole vääristymiä siinä 
jäsenvaltiossa, johon kyseinen rataverkon 
haltija on sijoittautunut.

Or. de

Perustelu

Jos riippumattomuutta koskevaa tarkastelupyyntöä ei ole tehty tai komissio ei ole vielä tehnyt 
sitä koskevaa päätöstä, ei seuraamuksiin tulisi vielä ryhtyä, kuten oikeudenkäytössä on 
yleistä. On suhteetonta, että pelkkä epäilys sääntöjen rikkomisesta riittää. Jos saatavilla ei 
ole riittävästi tietoja, rikkomusmenettelyn tavalliset välineet ovat riittäviä. Välittömät epäilyn 
perusteella sovelletut seuraamukset rankaisisivat yritystä ennaltaehkäisevästi ja haittaisivat 
kilpailua.

Tarkistus 8

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

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, 
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niitä edustaville organisaatioille, 
rautateiden tavaraliikenteen ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien 
edustajille ja tarvittaessa alue- ja 
paikallisviranomaisille. Jäsenvaltioiden 
edustajat ja kyseinen sääntelyelin on 
kutsuttava koordinointikomitean 
kokouksiin tarkkailijoina.

niitä edustaville organisaatioille, 
rautateiden tavaraliikenteen ja 
henkilöliikennepalvelujen käyttäjien 
edustajille ja kulloisillekin alue- ja 
paikallisviranomaisille. Jäsenvaltioiden 
edustajat ja kyseinen sääntelyelin on 
kutsuttava koordinointikomitean 
kokouksiin tarkkailijoina.

Or. de

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaiset ovat tärkeitä sidosryhmiä liikennepolitiikassa, ja siksi ne on 
järjestelmällisesti, ei vain satunnaisesti, otettava mukaan koordinointikomitean työhön. 
Niiden on siksi kuuluttava koordinointikomiteaan. 

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rataverkon haltija nimittää omista 
riveistään edustajan, joka on vastuussa 
suhteista paikallis- ja alueviranomaisiin. 
Edustajan on kyettävä rataverkon haltijan 
puolesta vastaamaan paikallis- ja 
alueviranomaisten kysymyksiin viiden 
päivän sisällä.

Or. de

Perustelu

Rataverkon haltijan vastuiden vahvistamisen on lisättävä rataverkon haltijan vastuuta paitsi 
kansainvälisellä tasolla rataverkon haltijoiden verkoston puitteissa, mutta myös paikallisella 
tasolla. Alue- tai paikallisviranomaisille nimetyn edustajan on eräänlaisena keskeisenä 
yhteystahona kyettävä nopeasti tarjoamaan vastaus viranomaisten esittämiin kysymyksiin.



PA\941287FI.doc 11/13 PE514.715v01-00

FI

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rataverkon haltijat osallistuvat verkostoon 
ja tekevät siinä yhteistyötä unionin 
rautatieinfrastruktuurin kehittämiseksi, 
jotta varmistettaisiin erityisesti Euroopan 
laajuisen liikenneverkon oikea-aikainen ja 
tehokas toteuttaminen; tähän sisältyvät 
ydinverkkokäytävät, asetuksen (EU) N:o 
913/2010 mukaiset rautateiden 
tavaraliikennekäytävät ja päätöksen 
2012/88/EU mukainen Euroopan 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmän 
(ERTMS) käyttöönottosuunnitelma.

1. Jäsenvaltioiden on kahden vuoden 
sisällä tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta varmistettava, että 
rataverkon haltijat osallistuvat verkostoon 
ja tekevät siinä yhteistyötä unionin 
rautatieinfrastruktuurin kehittämiseksi, 
jotta varmistettaisiin erityisesti Euroopan 
laajuisen liikenneverkon oikea-aikainen ja 
tehokas toteuttaminen; tähän sisältyvät 
ydinverkkokäytävät, asetuksen (EU) N:o 
913/2010 mukaiset rautateiden 
tavaraliikennekäytävät ja päätöksen 
2012/88/EU mukainen Euroopan 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmän 
(ERTMS) käyttöönottosuunnitelma sekä 
alueellisen rajat ylittävän 
rautatieliikenneyhteistyön tehokkuus.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaisten rataverkon haltijoiden verkosto mahdollistaa, että valtioiden rajat 
ylittävässä liikenteen harjoittamisessa esiintyvät ongelmat ratkaistaan oikealla tasolla. 
Paikallisviranomaiset on otettava mukaan ongelmien ratkaisuun.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – d 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 

Määrittääkseen, vaarantuisiko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, 55 artiklassa 
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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:

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 kahden
kuukauden kuluessa aiottua 
henkilöliikennettä koskevan tiedon 
saamisesta 38 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Or. de

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 1371/2007 ja direktiivin 2010/40/EU 
soveltamista jäsenvaltiot vaativat 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. Alue- ja 
paikallisviranomaisten edustajat ovat osa 
tätä julkista oikeussubjektia tai yhdistystä 
ja osallistuvat täysimääräisesti niiden 
päätöksiin.



PA\941287FI.doc 13/13 PE514.715v01-00

FI

Or. de

Perustelu

Alueet kertovat usein matkalippujärjestelmään liittyvistä ongelmista vakiintuneiden 
rautatieyhtiöiden ylläpitämillä rautatieasemilla. Alueiden tavoitteena on yhtenäistää 
matkalippujärjestelmä kilpailukykyisillä markkinoilla. Velvoite osallistua kansalliseen 
tietojärjestelmään voi parantaa julkisen liikenteen houkuttelevuutta. Tässä yhteydessä 
paikallisviranomaiset on otettava mukaan tämän järjestelmän hallintoelimiin.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2012/34/EU
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun hakija aikoo pyytää 
ratakapasiteettia henkilöliikenteen 
harjoittamista varten, sen on ilmoitettava 
asianomaisille rataverkon haltijoille ja 
sääntelyelimille pyyntöön liittyvän aiotun 
liikenteen aikataulut viimeistään 18 
kuukautta ennen niiden voimaantuloa. 
Jotta asianomaiset sääntelyelimet voisivat 
arvioida mahdolliset vaikutukset olemassa 
oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 
viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä, 
saavat tästä tiedon viipymättä ja 
viimeistään viiden päivän kuluttua.

4. Kun hakija aikoo pyytää 
ratakapasiteettia henkilöliikenteen 
harjoittamista varten, sen on ilmoitettava 
asianomaisille rataverkon haltijoille ja 
sääntelyelimille pyyntöön liittyvän aiotun 
liikenteen aikataulut viimeistään 12
kuukautta ennen niiden voimaantuloa. 
Jotta asianomaiset sääntelyelimet voisivat 
arvioida mahdolliset vaikutukset olemassa 
oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
varmistettava, että kaikki toimivaltaiset 
viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan 
henkilöliikenteen harjoittamiseen 
kyseisellä julkisia palveluhankintoja 
koskevassa sopimuksessa määritellyllä 
reitillä, kaikki muut asiaankuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
oikeus rajoittaa käyttöoikeuksia 11 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki rautatieyritykset, 
joilla on julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus kyseisen henkilöliikenteen reitillä, 
saavat tästä tiedon viipymättä ja 
viimeistään viiden päivän kuluttua.
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