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Muudatusettepanek 128
Gilles Pargneaux

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 2 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 14 ning protokolli nr 26 
üldhuviteenuste kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Debora Serracchiani

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. 
juuni 2010. aasta resolutsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Põhjendus A a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et riiklik kontrollorgan 
peab olema sõltumatu reguleeriv asutus, 
kellel on volitused läbi viia omaalgatusi 
ning uuringuid ja kes saab ühtlasi anda 
arvamusi ja täitmisele pööratavaid 
otsuseid, et tagada ilma tõketeta, vaba 
ning õiglase konkurentsiga avatud turg;
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Or. fr

Muudatusettepanek 131
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 
91/440/EMÜ ühenduse raudteede 
arendamise kohta9, nõukogu 19. juuni 
1995. aasta direktiivi 95/18/EÜ raudtee-
ettevõtjate litsentseerimise kohta10 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2001. aasta direktiivi 
2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri 
läbilaskevõimsuse jaotamise, 
raudteeinfrastruktuuri kasutustasude 
kehtestamise kohta11 on 2004. ja 2007. 
aastal oluliselt muudetud. Arvestades 
vajadust teha kõnealustesse õigusaktidesse 
veel täiendavaid muudatusi ja nende 
omavahelist seost, tuleks need direktiivid 
selguse huvides uuesti sõnastada ja 
koondada üheks õigusaktiks.

1. Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 
91/440/EMÜ ühenduse raudteede 
arendamise kohta9, nõukogu 19. juuni 
1995. aasta direktiivi 95/18/EÜ raudtee-
ettevõtjate litsentseerimise kohta10 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2001. aasta direktiivi 
2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri 
läbilaskevõimsuse jaotamise, 
raudteeinfrastruktuuri kasutustasude 
kehtestamise kohta11 on 2004. ja 2007. 
aastal oluliselt muudetud. Arvestades 
vajadust teha kõnealustesse õigusaktidesse 
veel täiendavaid muudatusi ja nende 
omavahelist seost, tuleks need direktiivid 
selguse huvides uuesti sõnastada ja 
koondada üheks õigusaktiks, täiustades 
ohutussätteid ning suurendades 
raudteeteenuste usaldusväärsust.

Or. en

Selgitus

Vajadus siduda olemasolevad direktiivid peaks selgitama ja täiustama kõigi klientide jaoks 
usaldusväärsete ja ohutute raudteeteenuste parandamise võtmesätteid.

Muudatusettepanek 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu transpordisektori 
tihedam integreerimine on siseturu 
väljakujundamisel oluline osa ja raudteed 
on omakorda Euroopa Liidu 
transpordisektori tähtsaimaid osi säästva 
liikuvuse saavutamisel .

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning loetavuse huvides võib välja jätta 
märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 133
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu transpordisektori 
tihedam integreerimine on siseturu 
väljakujundamisel oluline osa ja raudteed 
on omakorda Euroopa Liidu 
transpordisektori tähtsaimaid osi säästva 
liikuvuse saavutamisel .

(2) Euroopa Liidu transpordisektori 
tihedam integreerimine on siseturu oluline 
osa ja raudteed on omakorda Euroopa 
Liidu transpordisektori tähtsaimaid osi 
säästva liikuvuse saavutamisel.

Or. en

Selgitus

Siseturu väljakujundamine on üleliigne avaldus: vastavalt ELi lepingule on 
transpordipoliitika, nagu ka teised poliitikavaldkonnad, siseturu raamistiku osa.

Muudatusettepanek 134
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Raudteepaketis sisalduvad direktiivid 
ei ole ära hoidnud märkimisväärset 
erinevust raudtee infrastruktuuri ja 
energiatasude tasemes ning 
läbilaskevõime jaotuse vormis ja kestuses. 

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri kasutustasud ning arvestusviis on ELi piires suuresti erinevad. Sama kehtib ka 
rongiliinide jaotuse ja veojõu energia omandamise kohta. Kehtivas seadusandluses peab läbi 
viima edasisi muudatusi, et liikuda suurema kasutustasude ühtlustamise, läbipaistvuse ja 
tulemuslikkuse stiimulite suunas. Energiaga varustamise tingimused peaksid olema 
läbipaistvamad, kõikidele konkurentidele peaksid kehtima samad veojõu energia hinnad.

Muudatusettepanek 135
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Tõhusa ja mittediskrimineeriva 
raudtee infrastruktuurile juurdepääsu 
tagamiseks ja samal ajal investeeringute 
ja teenuste hinna tõhususe 
soodustamiseks palub Euroopa Parlament 
komisjonil teha ettepanek uue õigusakti 
vastuvõtmiseks, mis võtaks arvesse 
Euroopa Kohtu otsust rikkumismenetluste 
kohta, mitte hiljem kui kuus kuud peale 
otsuse langetamist. Need reeglid peaksid 
tagama, et infrastruktuuri ja 
tegevustoimingute vahel ei esineks 
ülearust subsideerimist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek meenutab, et Euroopa Komisjon ja kõik asjaosalised peavad 
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tunnustama ja kohandama seadusandlust vastavalt Euroopa Kohtu otsustele.

Muudatusettepanek 136
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Raudteesektori osa transpordis ei ole 
viimase kümne aasta jooksul suurenenud, 
mis läheb vastuollu 2010. aasta 
raudteepaketi eesmärkidega ja näitab 
vajadust käesoleva uuesti sõnastamise 
järele.

Or. es

Selgitus

Esimene raudteepakett ei ole täitnud eesmärke, mille nimel see vastu võeti, ning teiste 
transpordiliikidega võrreldes ei ole raudteesektor veel kaugeltki mitte tugeva 
konkurentsivõimega. Viimastel aastatel on isegi täheldatud raudtee-kaubavedude vähenemist 
ning oleme veel kaugel ühtsest Euroopa raudteepiirkonnast, mis aitaks kaasa tõelise siseturu 
loomisele.

Muudatusettepanek 137
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Raudtee infrastruktuuri arendamisse 
ja hooldamisse tehtavad investeeringud ei 
ole sektori arengu ja konkurentsivõime 
tagamiseks endiselt piisavad.

Or. es

Selgitus

Alainvesteerimine on põhiline probleem, mida kõnealuses reformis tuleb käsitleda.
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Muudatusettepanek 138
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Turutingimuste kehv läbipaistvus 
takistab ilmselgelt konkurentsivõimeliste 
raudteeteenuste pakkumist.

Or. es

Selgitus

Kehv läbipaistvus raskendab uute ettevõtjate turule sisenemist, mis muudaks aga sektori 
konkurentsivõimelisemaks.

Muudatusettepanek 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Liikmesriikide vastu algatatud 
arvukad rikkumismenetlused näitavad 
hästi, et kehtivad õigusaktid võimaldavad 
mitmeti tõlgendamist ning et esimest 
raudteepaketti tuleb selgitada ja 
parandada, et tagada Euroopa 
raudteeturu tegelik avatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Oma füüsiliste ja tehniliste omaduste 
poolest on raudteel suur ohutuse, 
keskkonna, transporditõhususe ja 
energiasäästu potentsiaal. Nende keskne 
roll ELi säästvas transpordipoliitikas 
peaks olema ELi peamiseks 
transpordipoliitika võimaluseks saavutada 
ELi 2020. aasta ning 2050. aasta 
tegevuskava eesmärgid. 

Or. en

Muudatusettepanek 141
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tõhusa ühtse Euroopa 
raudteepiirkonnani on võimalik jõuda 
ainult raudteeveo-ettevõtjate eraldamise 
kaudu raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatest, raudteeturule vaba 
juurdepääsu tagamisega ning seega ka 
ausa konkurentsi tagamisega ning 
raudteesektori koostalitluse ja säästvuse 
tagamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleks suurendada raudteesüsteemi välja jäetud
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tõhusust ja raudteesüsteem 
konkurentsituruga integreerida, võttes 
arvesse raudteede eripära.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriikide raudteesektoris 
valitsev erinevate sotsiaalprogrammide 
kooseksisteerimine kujutab endast 
ebaõiglase konkurentsi riski uute ja 
vanade raudtee-ettevõtjate vahel ning 
nõuab ühtlustamist, mis arvestab sektori 
ning liikmesriikide eripäradega.

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Raudteeveo-ettevõtjate 
diskrimineeriva kohtlemise vältimiseks, 
tasude määramise põhimõtete 
nõuetekohaseks kohaldamiseks ja eraldi 
raamatupidamisarvestuse pidamise nõude 
järgimiseks tuleb tagada see, et 
reguleerivad asutused täidavad 
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järelevalvekohustusi.

Or. es

Selgitus

Reguleerivate asutuste ülesannete täitmise tagamata jätmine on üks raudteesektori 
konkurentsivõime kasvu aeglustavatest faktoritest.

Muudatusettepanek 145
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa raudteepiirkonna 
elluviimiseks on vajalik raudteesüsteemi 
täielik koostalitlus Euroopa tasemel.
Euroopa Raudteeagentuurile tuleks anda 
volitused ja vahendid, mis võimaldaks 
seda eesmärki kiiremini saavutada, muu 
hulgas ühiste sertifitseerimisstandardite 
kujundamiseks veeremitele ning ohutus-
ja signaalsüsteemidele.

Or. nl

Muudatusettepanek 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Linna- ja linnalähiliinide ning 
piirkondlike liinide teenindamine ning 
süstikrongiteenusena osutatavad 
veoteenused läbi La Manche'i väina 
tunneli tuleks direktiivi reguleerimisalast 
välja jätta;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Linna- ja linnalähiliinide ning 
piirkondlike liinide teenindamine ning 
süstikrongiteenusena osutatavad 
veoteenused läbi La Manche'i väina tunneli 
tuleks direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta.

(4) Linna- ja linnalähiliinide ning 
piirkondlike liinide teenindamine 
ning veoteenused läbi La Manche'i väina 
tunneli tuleks direktiivi reguleerimisalast 
välja jätta. 

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusega pikendatakse edasi-tagasi transporditeenustele kehtivat erandit 
maanteesõidukite kohta, et paremini võimaldada La Manche’i väina all asuval tunnelil täita 
ühendusesisese kaubanduse arendamise ning tõketevaba Euroopa raudteeruumi loomise rolli.

Muudatusettepanek 148
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Linna- ja linnalähiliinide ning 
piirkondlike liinide teenindamine ning 
süstikrongiteenusena osutatavad 
veoteenused läbi La Manche'i väina tunneli 
tuleks direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta.

(4) Linna- ja linnalähiliinide ning 
piirkondlike liinide teenindamine ning 
süstikrongiteenusena osutatavad 
veoteenused läbi La Manche'i väina tunneli 
tuleks direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta. Pärand- ja muuseumraudteed, mis 
liiguvad oma rööbastel, peab antud 
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direktiivi reguleerimisalast samuti välja 
jätma.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Raudteevedude tõhusaks ja teiste 
veoliikidega konkurentsivõimeliseks 
muutmiseks peaksid liikmesriigid tagama, 
et raudteeveo-ettevõtjatel on iseseisva 
ettevõtja staatus, mis võimaldab neil 
äritegevust turuvajadustega kohandada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Raudtee reisijate- ja kaubaveo 
parandamise alaste uuenduste 
saavutamiseks on vaja ühtset 
raudteeinfrastruktuuri 
finantseerimiskava, piisavat regulatsiooni 
ja järkjärgulist turgude avamist, ilma 
sektorisiseste avalike teenuste ja 
sotsiaalsete standardite ohtu seadmiseta.
Selline ümbersuunamine on tulevase ELi 
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poliitika keskne ülesanne.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus.

 (6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
ühelt poolt raudteeveoteenuste osutamine 
ja teiselt poolt raudteeinfrastruktuuri 
majandamine teineteisest eraldada. Sellises 
olukorras on oluline, et kumbagi eespool 
nimetatud tegevust majandatakse eraldi ja 
et neil on eraldi raamatupidamisarvestus,
nagu on algselt sätestatud direktiivi 
91/440 EMÜ artiklis 6 ning järgnevalt 
muudetud direktiiviga 2001/12/EÜ. 

Kohus peab andma oma hinnangu selle 
kohta, kas ja mil määral on liikmesriigid 
siiani täitnud direktiivi 91/440 EMÜ ja 
direktiivi 2001/12/EÜ, ning antud 
õigusaktid (uuesti sõnastatud) ei tõkesta 
seetõttu nende direktiivide rakendamise 
osas algatatud käimasolevaid 
rikkumismenetlusi.
Eeldades, et turu avatuse taseme ja 
infrastruktuuri ning raudteeteenuse 
üksteisest eraldamise vahel ei ole 
ühemõttelist seost, on käesoleva uuesti 
sõnastamise eesmärgiks luua ELi-siseselt 
avatud juurdepääs raudteevõrkudele ja 
kaotada ebaseaduslikud riiklikud tõkked.
Käesoleva uuesti sõnastamise eesmärk on 
selgitada ja tõhustada olemasolevaid 
sätted ning mitte kehtestada selles osas 
uusi nõudeid.

Or. en
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Selgitus

Komisjon on oma 2011. aasta märtsi valges raamatus avaldanud plaani esitada edasisi 
ettepanekuid selle kohta, kuidas eraldada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja raudteeteenuste 
osutajad. Samuti on oodata, et antud teemasse toovad selgust käimasolevad 13 liikmesriigi 
vastu algatatud rikkumismenetlused.

Muudatusettepanek 152
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus.

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse ja et neil on eraldi 
raamatupidamisarvestus.

Or. en

Selgitus

Eraldiseisev raamatupidamisarvestus on piisav selleks, et tagada eri tegevusalade iseseisev 
eristamine valitud organisatsioonimudelist.

Muudatusettepanek 153
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
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tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus.

tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus. Euroopa 
raudteepiirkonna tõhusaks toimimiseks 
on väga oluline ka eraldi 
personalipoliitika.

Or. nl

Selgitus

Kuna infrastruktuuri-ettevõtjatel tuleb iseseisvalt otsuseid vastu võtta, siis tuleb neil võtta 
täielik vastutus ka oma personalipoliitika eest.

Muudatusettepanek 154
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus.

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja 
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse eraldi ja
läbipaistvalt ning et neil on eraldi 
raamatupidamisarvestus, et vältida riiklike 
vahendite suunamist muudesse 
äritegevustesse.

Or. es

Selgitus

Läbipaistval viisil töötamine on ainus viis muuta turg konkurentsivõimelisemaks ja 
juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 155
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise ja
tõhusa majandamise tagamiseks tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest eraldada. Sellises olukorras on 
oluline, et kumbagi eespool nimetatud 
tegevust majandatakse eraldi ja et neil on 
eraldi raamatupidamisarvestus.

(6) Raudteesüsteemi edasise arendamise,
tõhusa majandamise ja diskrimineerimata 
juurdepääsu tagamiseks raudtee 
infrastruktuurile tuleks 
raudteeveoteenuste osutamine ja 
raudteeinfrastruktuuri majandamine 
teineteisest selgelt ja rangelt eraldada. 
Sellises olukorras on oluline, et kumbagi 
eespool nimetatud tegevust majandatakse 
eraldi ja et neil on eraldi 
raamatupidamisarvestus.

Or. de

Muudatusettepanek 156
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Transporditeenuste arendamise ja 
infrastruktuuri juhtimisega seotud 
restruktureerimised ei tohi avaldada 
negatiivset mõju selle sektori töötajate 
tööle ega sotsiaaltingimustele. Tuleb 
järgida sotsiaalseid klausleid, et vältida 
nende uute turuletulijate sotsiaalse 
dumpingu ja ebaausa konkurentsi tavasid, 
kes ei kohalda sektori sotsiaalse kaitse 
miinimumnorme.

Or. fr

Selgitus

Võimalikud kohandused, mis tuleb veel teha, et viia riiklikud õigusaktid vastavusse esimese 
raudteepaketi sätetega, ei tohi kaasa tuua raudteesektori töötingimuste halvenemist.
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Muudatusettepanek 157
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Range raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja 
raamatupidamisarvestuse eraldamine 
peab olema tagatud. Ühele nimetatud 
tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ei või teisele üle kanda. Antud 
keeld peab olema selgelt esitatud iga 
tegevusala raamatupidamiseeskirjades.
Liikmesriik ja riiklik reguleeriv organ 
peavad tagama käesoleva sätte tõhusa 
rakendamise.

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja vaheline riiklike rahaliste vahendite 
liikumine peab olema läbipaistvam.

Muudatusettepanek 158
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (6 a ) Tunnistades, et ELis on 
raudteevõrke, mis on ELi 
põhiraudteevõrgust erineva 
rööpmevahega ning seetõttu 
tehnoloogiliselt isoleeritud ELi 
põhiraudteevõrgust, olles samal ajal 
ühenduses kolmandate riikide 
raudteevõrkudega, peab antud võrkude 
sotsiaalset usaldatavust säilitama 
vajaduse korral erikohtlemise abil.
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Or. en

Selgitus

Võttes arvesse antud liikmesriikide erilist olukorda seoses erineva rööpmevahega ning 
peaaegu erandlikku ühendust kolmandate riikide raudteevõrkudega.

Muudatusettepanek 159
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Olenemata raudtee-ettevõtjate 
ärimudelist, peavad nad järgima 
sotsiaalse kaitse ning tervishoiualaseid 
kehtivaid riiklikke õigusakte, et vältida 
sotsiaalse dumpingu ja ebaausa 
konkurentsi tavasid.

Or. fr

Selgitus

Konkurents raudteeturul ei tohi toimuda töötajate töötingimuste ega sotsiaalse kaitse arvelt.
Kõik ettevõtjad peavad tagama sotsiaalse kaitse ning tervishoiualaste riiklike õigusaktide 
järgimise, olenemata nende ärimudelist.

Muudatusettepanek 160
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et kujundada 
raudteetransporti maanteevedude kõrval 
konkurentsivõimeliselt, tuleks ühtlustada 
erinevaid riiklikke eeskirju, nagu näiteks 
raudteetranspordi ohutuseeskirju, 
kaasnevate dokumentide standardimist ja 
kasutamist, rongi koostamise eeskirju ja 
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selle dokumenteerimist, rongi juhtimise 
signaalide ja tähistuste normimist, ohtlike 
kaupade veo meetmete ja kontrollide 
standardimist ning jäätmeveo ühtset 
registreerimist ja kontrolle.

Or. de

Muudatusettepanek 161
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Range raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja 
raamatupidamisarvestuse eraldamine 
peab olema tagatud. Ühele nimetatud 
tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ei või teisele üle kanda. Antud 
keeld peab olema selgelt esitatud iga 
tegevusala raamatupidamiseeskirjades.
Liikmesriigid peavad tagama selle keelu 
tõhusa rakendamise.

Or. en

Muudatusettepanek162
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Transporditeenuse pakkumise ja 
infrastruktuuri haldamise eraldamisel ei 
tohi olla negatiivset mõju tööhõivele ja 
raudteesektori töötate sotsiaalsetele 
oludele. Neid sotsiaalseid tingimusi tuleb 
järgida, et vältida sotsiaalset dumpingut ja 
nende turulesisenejate ebaausat 



AM\870642ET.doc 21/184 PE467.166v01-00

ET

konkurentsi, kes ei järgi raudteesektori 
minimaalseid sotsiaalstandardeid.

Or. ro

Selgitus

Transporditeenuse pakkumise ja infrastruktuuri haldamise eraldamisel ei tohi olla negatiivset 
mõju tööhõivele ja raudteesektori töötajate sotsiaalsetele oludele. Neid sotsiaalseid tingimusi 
tuleb järgida, et vältida sotsiaalset dumpingut ja nende turulesisenejate ebaausat konkurentsi, 
kes ei järgi raudteesektori minimaalseid sotsiaalstandardeid.

Muudatusettepanek 163
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Selleks et muuta raudteekaubaveod 
maanteevedudega võrreldes 
atraktiivsemaks, on vajalikud 
seaduseelnõud veeremi tekitatud müra 
vähendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Raudteesektoris tuleks kohaldada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõtet 
kõnealuse sektori eriomadusi arvesse 
võttes.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Raudteesektoris töötavate isikute 
huvid on seotud kõrgete sotsiaalsete 
standarditega. Nende koolitus- ja 
töötingimused peavad tagama 
kõrgetasemelise teenuse ja ohutuse.
Seetõttu peaksid nad säilitama õiguse 
astuda samme oma sotsiaalsete 
standardite säilitamise ja teenuste 
kvaliteedi parandamiseks. Nendest 
toimingutest peaks kasutajaid õigeaegselt 
teavitama ning pakkuma neile ajakohast 
informatsiooni alternatiivide kohta, mis 
vastaksid kasutajate liikuvuse ja 
transpordi vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada konkurentsi 
raudteeteenuste majandamisel ning 
pakkuda kasutajatele rohkem mugavust ja 
paremaid teenuseid, peaks liikmesriikidele 
jääma üldine vastutus asjakohase 
raudteeinfrastruktuuri arendamise eest.

(8) Selleks et suurendada konkurentsi 
raudteeteenuste majandamisel ning 
pakkuda kasutajatele rohkem mugavust ja 
paremaid teenuseid, peaks liikmesriikidele 
jääma üldine vastutus asjakohase 
raudteeinfrastruktuuri arendamise eest, 
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keskendudes eelkõige turunõudmistele.

Or. nl

Muudatusettepanek 167
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Infrastruktuurikulutuste jagamise 
ühised eeskirjad puuduvad ja seepärast 
peaksid liikmesriigid pärast 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga 
konsulteerimist nägema ette eeskirjad, 
milles sätestatakse, et raudteeveo-
ettevõtjad tasuvad raudteeinfrastruktuuri 
kasutamise eest. Eeskirjad ei tohiks 
võimaldada raudteeveo-ettevõtjate vahelist 
diskrimineerimist.

(9) Infrastruktuurikulutuste jagamise 
ühised eeskirjad puuduvad ja seepärast 
peaksid liikmesriigid pärast 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga 
konsulteerimist nägema ette eeskirjad, 
milles sätestatakse, kuidas raudteeveo-
ettevõtjad raudteeinfrastruktuuri 
kasutavad. Eeskirjad ei tohiks võimaldada 
raudteeveo-ettevõtjate vahelist 
diskrimineerimist ega võimaldada 
kaasatud raudteepersonali sotsiaalset 
dumpingut.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte on seotud eeskirjadega, mitte infrastruktuuri tasudega: seetõttu on 
liikmesriikide ülesanne sätestada eeskirjade raamistik. Lisaks on ettevõtete 
mittediskrimineerimine selge säte, sama säte, mis tunnustab palkade rahuldavaid 
standardeid, peaks kohalduma töötajatele, kes on raudteeveo-ettevõtjate juures teenuse 
taotlemise hetkel kaasatud ja töösuhtes.

Muudatusettepanek 168
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Infrastruktuurikulutuste jagamise 
ühised eeskirjad puuduvad ja seepärast 

 (9) Infrastruktuurikulutuste jagamise 
ühised eeskirjad puuduvad ja seepärast 
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peaksid liikmesriigid pärast 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga 
konsulteerimist nägema ette eeskirjad, 
milles sätestatakse, et raudteeveo-
ettevõtjad tasuvad raudteeinfrastruktuuri 
kasutamise eest. Eeskirjad ei tohiks 
võimaldada raudteeveo-ettevõtjate vahelist 
diskrimineerimist.

peaksid liikmesriigid pärast 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga 
konsulteerimist nägema ette selged ja 
läbipaistvad, raudteeveo-ettevõtjate 
vahelist diskrimineerimist takistavad
eeskirjad, milles sätestatakse, et 
raudteeveo-ettevõtjad tasuvad 
raudteeinfrastruktuuri kasutamise eest.

Or. es

Muudatusettepanek 169
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Liit peaks leidma Euroopa 
raudteeprojektide rahastamiseks 
alternatiivseid võimalusi uuenduslike 
rahastamisvahendite abil, näiteks ELi 
võlakirjad projektide rahastamiseks.

Or. fr

Selgitus

Euroopa raudteede keerulise olukorra peamiseks põhjuseks on puudulik rahastamine.
Seetõttu tuleks arendada alternatiivsete rahastamisvõimaluste strateegiaid ning eelkõige 
suurendada infrastruktuuride riiklikku rahastamist.

Muudatusettepanek 170
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) EL peaks kaaluma Euroopa Liidu 
raudteeprojektide rahastamiseks 
alternatiivsete rahastamisvahendite 
innovatiivsete finantsinstrumentide 
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kasutamist, nagu näiteks ELi 
projektivõlakirjad, et kaasata 
erainvesteeringuid ning parandada 
juurdepääsu riskikapitalile. Samal 
põhjusel peaks selge ja läbipaistva 
õigusraamistiku kaudu muutma 
raudteeturu atraktiivseks alternatiivsetele 
erainvestoritele.

Or. en

Selgitus

Vahendite puudumine on üks Euroopa raudtee raske oulkorra peamisi põhjuseid. On vaja 
välja töötada alteniivsed strateegiad ja rahastamisallikad. Eriti peaks suurendama 
infrastruktuuri rahastamist. Oma infrastruktuuri rahalisi vahendeid eraldavatel 
liikmesriikidel peab olema ka garantii, et raha kasutatakse ainult infrastruktuuri jaoks ning 
mitte teistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 171
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid 
leidma rahalisi vahendeid infrastruktuuri 
investeeringuteks mitte ainult otsese 
riikliku rahastamise kaudu, vaid ka 
näiteks erasektorist.

Or. en

Selgitus

Oleks kohane viidata raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate võimalusele kasutada alternatiivseid 
rahastamismudeleid, mis annavad võimaluse kasutada erainvesteeringuid. See on olulise 
tähtsusega liikmesriikide olemasolevate rahastamismehhanismide kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 172
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 
avamiseks. 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna turg on avatud alates 2006. aastast, on selle põhjendamine ülearune.

Muudatusettepanek 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 
avamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 174
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, ning eriti juhtudel, kus 
erinevad rööpmelaiused seavad endiselt 
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avamiseks. konkurentsile füüsilisi piiranguid, vajab 
koheseid meetmeid turu avamiseks.

Or. en

Selgitus

Erinev rööpmelaius, näiteks Prantsusmaal ja Hispaanias, on selge ja füüsiline konkurentsi 
tõkestaja, mis lisandub juba raudteesektori olemasolevatele koormavatele reguleerivatele 
tõketele.

Muudatusettepanek 175
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 
avamiseks.

(11) Uus õiguslik raamistik peab 
võimaldama üldhuviteenuste säilitamist ja 
arendamist, nagu näevad ette Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 14 ning 
protokoll nr 26.

Or. fr

Selgitus

Tuleb tagada transpordi üldhuviteenuste areng, eelkõige raudteetranspordi osas. See punkt 
võeti muu hulgas ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsi 2011. aasta 
arvamusse.

Muudatusettepanek 176
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 
avamiseks.

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid nii 
turu avamiseks kui ka liikmesriikide 
toetust kaubaveo üleminekule vähem 
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keskkonnasõbralikelt viisidelt säästva 
raudteekaubaveo suunas. 

Or. en

Selgitus

Turu avamine on nõutav, aga seda peavad toetama selged ja tugevad liikmesriikide 
investeerimisvalikud, et parandada raudteetranspordile üleminekut: äsja vastuvõetud
raudteekaubaveo koridoride määrus on näide esimesest sammust.

Muudatusettepanek 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu
avamiseks.

(11) Tõhus reisijate- ja kaubaveosektor, 
eelkõige piiriülene veondus, vajab 
meetmeid eri liikmesriikide turgude
avamiseks.

Or. it

Selgitus

Euroopa tasandil on raudteetranspordisektor üks väheseid, mis ei toimi ühtse turu 
tingimustes. Seetõttu tuleb viia lõpule turu avamine ja tühistada piirangud riigisiseses 
veonduses.

Muudatusettepanek 178
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab meetmeid turu 
avamiseks.

(11) Tõhus kaubaveosektor, eelkõige 
piiriülene veondus, vajab 
konkurentsivõimet tõstvaid meetmeid turu 
avamiseks.
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Or. es

Selgitus

Tõhususe saavutamiseks on turu konkurentsivõimelisus hädavajalik.

Muudatusettepanek 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tagamaks raudteeinfrastruktuurile 
juurdepääsu õiguste ühtse ja 
mittediskrimineeriva kohaldamise 
Euroopa Liidu kõigis osades, on 
asjakohane kasutusele võtta raudteeveo-
ettevõtjate tegevusluba.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 180
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 Vahepeatustega reiside puhul tuleks 
kogu marsruudi vältel lubada uutel turule 
sisenejatel reisijaid rongile peale võtta ja 
lasta neil maha minna, et tagada sellise 
tegevuse majanduslik elujõulisus ning 
vältida võimalike konkurentide 
ebasoodsamat olukorda võrreldes 
olemasolevate ettevõtjatega.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 181
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vahepeatustega reiside puhul tuleb 
kogu marsruudi vältel lubada uutel turule 
sisenejatel reisijaid rongile peale võtta ja 
lasta neil maha minna, et tagada sellise
tegevuse majanduslik tasuvus ning vältida 
võimalike konkurentide ebasoodsamat 
olukorda võrreldes olemasolevate 
ettevõtetega.

(13) Vahepeatustega reiside puhul tuleb 
kogu marsruudi vältel lubada uutel turule 
sisenejatel reisijaid rongile peale võtta ja 
lasta neil maha minna, tagades, et selline 
tegevus ei vii tasakaalust välja nende 
üldhuviteenuste üldist majanduslikku 
olukorda, mille pädevad asutused on sisse 
seadnud või soovivad sisse seada, ega sea 
kahtluse alla nende sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid eesmärke.

Or. fr

Selgitus

Tuleb tagada transpordi üldhuviteenuste areng, eelkõige raudteetranspordi osas. See punkt 
võeti muu hulgas ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsi 2011. aasta 
arvamusse.

Muudatusettepanek 182
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et tagada reisijateveo turu 
tõhususe edasine areng, palub Euroopa 
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Parlament Euroopa Komisjonil teha 
ettepanek õigusakti vastuvõtmiseks 
siseriikliku reisijateveo turu 
liberaliseerimise kohta mitte hiljem kui 
2012. aasta lõpuks, tagades avaliku 
teenuse lepingute finantstasakaalu.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 183
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uut vahepeatustega avatud 
rahvusvaheliste reisijateveoteenuste 
kasutuselevõtmist ei tohiks kasutada 
siseriikliku reisijateveo teenuste turu 
avamiseks, vaid see peaks puudutama 
üksnes rahvusvahelisel marsruudil 
olevaid peatusi. Kõnealuste uute teenuste 
põhieesmärgiks peaks olema reisijatevedu 
rahvusvahelisel reisil. Selleks et kindlaks 
määrata, kas see on veoteenuse 
põhieesmärk, tuleks arvesse võtta selliseid 
kriteeriume nagu siseriikliku või 
rahvusvahelise reisijateveo käibe 
osatähtsus ja maht ning veoteenuse 
pikkus. Veoteenuse põhieesmärgi peaks 
huvitatud isiku taotlusel kindlaks
määrama vastav siseriiklik reguleeriv 
asutus.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uut vahepeatustega avatud 
rahvusvaheliste reisijateveo teenuste 
kasutuselevõtmist ei tohiks kasutada 
siseriikliku reisijateveo teenuste turu 
avamiseks, vaid see peaks puudutama 
üksnes rahvusvahelisel marsruudil 
olevaid peatusi. Uute teenuste põhiliseks 
eesmärgiks peaks olema reisijatevedu 
rahvusvahelisel marsruudil. Selleks et 
kindlaks määrata, kas see on veoteenuse 
peamine eesmärk, tuleks arvesse võtta 
selliseid kriteeriume nagu siseriikliku või 
rahvusvahelise reisijateveo käibe 
osatähtsus ja maht ning veoteenuse 
pikkus. Veoteenuse põhieesmärgi peaks 
huvitatud isiku taotlusel kindlaks 
määrama vastav siseriiklik reguleeriv 
asutus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See lõige enam ei kehti, arvestades, et tekstiga nähakse ette reisijateveo riiklike teenuste 
avamine.

Muudatusettepanek 185
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uut vahepeatustega avatud 
rahvusvaheliste reisijateveo teenuste 
kasutuselevõtmist ei tohiks kasutada 
siseriikliku reisijateveo teenuste turu 
avamiseks, vaid see peaks puudutama 
üksnes rahvusvahelisel marsruudil olevaid 
peatusi. Uute teenuste põhiliseks 
eesmärgiks peaks olema reisijatevedu 
rahvusvahelisel marsruudil. Selleks et 
kindlaks määrata, kas see on veoteenuse 
peamine eesmärk, tuleks arvesse võtta 
selliseid kriteeriume nagu siseriikliku või 
rahvusvahelise reisijateveo käibe 
osatähtsus ja maht ning veoteenuse pikkus. 
Veoteenuse põhieesmärgi peaks huvitatud 
isiku taotlusel kindlaks määrama vastav 
siseriiklik reguleeriv asutus.

(14) Uute vahepeatustega avatud 
rahvusvaheliste reisijateveo teenuste 
kasutuselevõtmine peaks puudutama 
rahvusvahelisel marsruudil olevaid peatusi. 
Nende teenuste põhiliseks eesmärgiks 
peaks olema reisijatevedu rahvusvahelisel 
marsruudil. Selleks et kindlaks määrata, 
kas see on veoteenuse peamine eesmärk, 
tuleks arvesse võtta selliseid kriteeriume 
nagu siseriikliku või rahvusvahelise 
reisijateveo käibe osatähtsus ja maht ning 
veoteenuse pikkus. Veoteenuse 
põhieesmärgi peaks huvitatud isiku
taotlusel kindlaks määrama vastav 
siseriiklik reguleeriv asutus.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on teksti ajakohastamine ning avatuks jätmine.

Muudatusettepanek 186
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 
1370/2007, mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja 
maanteel, lubab liikmesriikidel ja 
kohalikel omavalitsustel sõlmida avaliku 
teenindamise lepingud, mis võivad 
sisaldada teatavate teenuste osutamise 
ainuõigusi. Seepärast on vaja tagada, et
nimetatud määruse sätted oleksid 
kooskõlas rahvusvaheliste reisijateveo 

välja jäetud
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teenuste konkurentsile avamise 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Määrus EÜ nr 1370/2007 
võimaldab liikmesriikidel
transporditeenuste kasutamise ning 
infrastruktuuri juhtimise eraldamise 
raames, mis võib kaasa tuua ettevõtete 
ülevõtmisi, tagada töötajatele, et nende 
sotsiaalsed õigused säilivad.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Rahvusvaheliste reisijateveo teenuste 
konkurentsile avamine, võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 
osutatavate raudtee-reisijateveoteenuste 
korraldust ja rahastamist. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalus piirata turulepääsu 
õigust, kui nimetatud õigus ohustaks nende 
avaliku teenindamise lepingute 

(16) Reisijateveo teenuste konkurentsile 
avamine, võib mõjutada avaliku 
teenindamise lepingu alusel osutatavate 
raudtee-reisijateveoteenuste korraldust ja 
rahastamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus piirata turulepääsu õigust, kui 
nimetatud õigus ohustaks nende avaliku 
teenindamise lepingute majanduslikku 
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majanduslikku tasakaalu ning kui selle on 
heaks kiitnud käesoleva direktiivi 
artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus 
objektiivse majandusanalüüsi alusel ja 
avaliku teenindamise lepingu sõlminud 
pädeva asutuse taotlusel.

tasakaalu ning kui selle on heaks kiitnud 
käesoleva direktiivi artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja avaliku 
teenindamise lepingu sõlminud pädeva 
asutuse taotlusel.

__________________
12. ELT L 315, 3.12.2007, lk 1.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Rahvusvahelise reisijateveo teenuste 
konkurentsile avamine võib mõjutada 
avaliku teenindamise lepingu alusel 
osutatavate reisijate raudteeveo teenuste 
korraldust ja rahastamist. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalus piirata turule 
juurdepääsuõigust, kui nimetatud õigus 
ohustaks nende avaliku teenindamise 
lepingute majanduslikku tasakaalu ning kui 
selle on heaks kiitnud käesoleva direktiivi 
artiklis 55 osutatud reguleeriv organ 
objektiivse majandusanalüüsi alusel ja 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaks määranud pädeva asutuse 
taotlusel.

(16) Rahvusvahelise ja siseriikliku
reisijateveo teenuste konkurentsile avamine 
võib mõjutada avaliku teenindamise 
lepingu alusel osutatavate reisijate 
raudteeveo teenuste korraldust ja 
rahastamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus piirata turule juurdepääsuõigust, 
kui nimetatud õigus ohustaks nende 
avaliku teenindamise lepingute 
majanduslikku tasakaalu ning kui selle on 
heaks kiitnud käesoleva direktiivi artiklis 
55 osutatud reguleeriv organ ning vajaduse 
korral artiklis 57 määratletud 
kontrollorganite võrgustik objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja avaliku 
teenindamise lepingu töövõtja kindlaks 
määranud pädeva asutuse taotlusel.

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on laiendada reisijateveo riiklike teenuste sätete kohaldamisala.
Samuti on eesmärgiks võimaldada kontrollorganite võrgustikul vajaduse korral sekkuda.

Muudatusettepanek 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
võiks olla ohustatud, tuleks võtta arvesse 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriume 
nagu mõju avaliku teenindamise lepinguga 
hõlmatud teenuste tasuvusele, sealhulgas 
mõju omahinnale lepingu töövõtja kindlaks 
määranud pädeva avalik-õigusliku asutuse 
jaoks, reisijatepoolne nõudlus, 
piletihindade kindlaksmääramine, 
piletimüügikorraldus, peatuste asukoht ja 
arv mõlemal pool piiri ning kavandatud 
uue teenuse ajakava ja sagedus. Sellist 
hinnangut ja asjakohase reguleeriva organi 
otsust austades võivad liikmesriigid anda 
taotletava rahvusvahelise reisijateveo 
teenuse kasutusõiguse või selle andmisest 
keelduda või seda muuta, sealhulgas 
kehtestades uue rahvusvahelise reisijateveo 
teenuse ettevõtjale kasutustasu vastavalt 
majandusanalüüsile ning kooskõlas 
ühenduse õigusaktide ja võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetega.

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
võiks olla ohustatud, tuleks võtta arvesse 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriume 
nagu mõju avaliku teenindamise lepinguga 
hõlmatud teenuste tasuvusele, sealhulgas 
mõju omahinnale lepingu töövõtja kindlaks 
määranud pädeva avalik-õigusliku asutuse 
jaoks, reisijatepoolne nõudlus, 
piletihindade kindlaksmääramine, 
piletimüügikorraldus, peatuste asukoht ja 
arv mõlemal pool piiri ning kavandatud 
uue teenuse ajakava ja sagedus. Sellist 
hinnangut ja asjakohase reguleeriva organi 
otsust austades võivad liikmesriigid anda 
taotletava rahvusvahelise ja/või siseriikliku
reisijateveo teenuse kasutusõiguse või selle 
andmisest keelduda või seda muuta, 
sealhulgas kehtestades uue rahvusvahelise 
ja/või siseriikliku reisijateveo teenuse 
ettevõtjale kasutustasu vastavalt 
majandusanalüüsile ning kooskõlas 
ühenduse õigusaktide ja võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on laiendada reisijateveo riiklike teenuste sätete kohaldamisala.
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Muudatusettepanek 191
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
võiks olla ohustatud, tuleks võtta arvesse 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriume, 
nagu mõju avaliku teenindamise lepinguga 
hõlmatud teenuste tasuvusele, sealhulgas 
mõju omahinnale lepingu sõlminud pädeva 
avalik-õigusliku asutuse jaoks, 
reisijatepoolne nõudlus, piletihindade 
kindlaksmääramine, piletimüügikorraldus, 
peatuste asukoht ja arv mõlemal pool piiri 
ning kavandatud uue teenuse ajakava ja 
sagedus. Vastavalt sellisele hinnangule ja 
reguleeriva asutuse otsusele võivad 
liikmesriigid anda taotletava 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse 
kasutusõiguse või selle andmisest keelduda 
või seda muuta, sealhulgas võtta uue 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse osutajalt 
kasutustasu vastavalt majandusanalüüsile
ning kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide 
ja võrdsuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetega.

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu sotsiaal-majanduslik
tasakaal võiks olla ohustatud, tuleks võtta 
arvesse eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriume, nagu mõju avaliku 
teenindamise lepinguga hõlmatud teenuste 
usaldusväärsusele, sealhulgas mõju nii 
asjassepuutuva piirkonna 
ühtekuuluvusele ja transpordipoliitikale 
kui ka omahinnale lepingu sõlminud 
pädeva avalik-õigusliku asutuse jaoks, 
reisijatepoolne nõudlus, piletihindade 
kindlaksmääramine, piletimüügikorraldus, 
peatuste asukoht ja arv mõlemal pool piiri 
ning kavandatud uue teenuse ajakava ja 
sagedus. Vastavalt sellistele hinnangutele
võivad liikmesriigid või pädevad 
kohalikud asutused anda taotletava 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse 
kasutusõiguse või selle andmisest keelduda 
või seda muuta, sealhulgas võtta uue 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse osutajalt 
kasutustasu vastavalt sotsiaal-
majanduslikule analüüsile ning kooskõlas 
Euroopa Liidu õigusaktide ja võrdsuse, 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Avaliku teenindamise lepingud on sõlmitud selleks, et olla vastavuses sotsiaal- ja 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega, võttes samal ajal arvesse tasuvusanalüüsi, aga see 
majanduslik kriteerium või eelnimetatud teenuste tasuvus ei ole ainsad kriteeriumid, mida 
arvestavad nende lepingute eest vastutavad liikmesriigid või kohalikud pädevad asutused.
Seetõttu on neil õigus reageerida sellistele taotlustele. Vaidluse korral võib lahenduse 
saamiseks pöörduda riikliku reguleeriva organi kui apellatsiooniorgani poole.
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Muudatusettepanek 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Turul toimunud arengud on 
näidanud, et oluline on tugevdada 
reguleerivate organite rolli. Kui neile 
antakse keskne roll, et tagada õiglane 
keskkond võrdsetele 
juurdepääsutingimustele, peavad olema 
antud ülesannete täitmiseks tagatud ka 
rahalised vahendid ning samuti ka 
vajaliku personali ning logistiliste 
vahendite olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Reguleeriv asutus peab toimima viisil, 
millega välditakse igasugust huvide 
konflikti ja võimalikku sekkumist 
asjaomase avaliku teenindamise lepingu 
sõlmimisel. Reguleeriva asutuse pädevust 
tuleks laiendada, et võimaldada tal hinnata 
rahvusvahelise teenuse eesmärki ja, kui see 
on asjakohane, võimalikku majanduslikku 
mõju olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele.

(19) Reguleeriv asutus peab toimima viisil, 
millega välditakse igasugust huvide 
konflikti ja võimalikku sekkumist 
asjaomase avaliku teenindamise lepingu 
sõlmimisel, ilma et see piiraks võimalust, 
et asutust võib rahastada riigi üldeelarvest 
või raudteesektoris kogutud maksude abil, 
ning et kõnealune teave on avalik.
Reguleeriva asutuse pädevust tuleks 
laiendada, et võimaldada tal hinnata 
rahvusvahelise teenuse eesmärki ja, kui see 
on asjakohane, võimalikku majanduslikku 
mõju olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele.

Or. es
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Selgitus

Direktiiviga sätestatakse sõltumatu reguleeriv asutus, aga ei osutata selle rahastamisele.
Läbipaistvuse huvides tuleks lisada selgesõnaline viide võimalikele rahastamisallikatele, 
milleks võivad olla riiklikud vahendid või sektori tasutavad maksud, ning teave selle kohta 
peab olema avalik.

Muudatusettepanek 194
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Riiklik reguleeriv organ on 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsustes, 
õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. Riiklikul 
reguleerival organil peab olema vajalik 
haldusvõimekus personali ja ressursside 
osas, et tagada avatud ja läbipaistev 
raudteeturg. Vajalik personali hulk peaks 
olema otseselt seotud turu vajadustega ja 
muutuma vastavalt.
Riiklik reguleeriv organ peab otsuse 
tegema kõigi kaebuste kohta, tegutsema 
omal initsiatiivil, uurima vaidlusaluseid 
juhtumeid ja teostama järelevalvet turu 
arengute üle. Riiklikku reguleerivat 
organit peaks tema töös toetama Euroopa 
Komisjoni reguleeriv osakond. Lisaks 
peab riiklik reguleeriv organ pidama 
andmebaasi ning tagama Euroopa 
Komisjoni juurdepääsu oma 
otsuseprojektidele.

Or. en

Selgitus

Käesolev põhjendus on kooskõlas artiklite 55-57 muudatusettepanekutega, mille eesmärk on 
tugevdada reguleeriva organi rolli ja õigusi. Eelmainitud ettepanek luua Euroopa Komisjoni 
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sees reguleeriv osakond (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, konkurentsi peadirektoraat, 
eelistatult kombinatsioon mõlemast), et nõustada, juhtida ja ette valmistada riiklikke 
reguleerivaid organeid oma ülesannete täitmiseks ning vajalike vahendite (personali, 
rahaliste, intellektuaalsete) hankimiseks.

Muudatusettepanek 195
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Riiklik reguleeriv asutus peaks
olema sõltumatu ning peab olema 
suuteline tagama, et kodanikel oleks 
juurdepääs üldhuviteenustele ja pädeva 
asutuse poolt kindlaks määratud 
põhiteenustele. See asutus peab tegutsema 
omal algatusel, vastama liikmesriikide 
kindlaks määratud eesmärkidele ja 
teostama vaidluste korral uurimisi.

Or. fr

Selgitus

Nendel asutustel on õigused, mis ületavad lihtsat kontrollimist. Lisaks peavad nende 
ülesanded üldhuviteenuste arengu raamistikus suurenema, et mitte piirata ettevõtjate 
mittediskrimineerivat juurdepääsu turule sektori reguleerimise laienemiseks, et võimaldada 
Euroopa kodanikele juurdepääsu nendele liikmesriikide tasandil kindlaks määratud 
üldhuviteenustele.

Muudatusettepanek 196
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Riiklik reguleeriv organ peaks 
olema iseseisev asutus ning tegutsema 
vahekohtunikuna, et tagada vaidluste 
korral õiglaste ja läbipaistvate otsuste 
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langetamine, mis on vastavuses käesoleva 
direktiivi mittediskrimineerimise sätete ja 
reeglitega.

Or. en

Selgitus

Riikliku reguleeriva organi käesoleva direktiivi sätetega kooskõlas oleva vahekohtuniku ja 
järelevalvaja rolli selgitamine.

Muudatusettepanek 197
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et investeerida eriotstarbelisi 
infrastruktuure, näiteks kiirraudteeliine 
kasutavatesse teenustesse, vajavad taotluse 
esitajad mahukate pikaajaliste 
investeeringute tegemiseks õiguskindlust .

(20) Selleks et investeerida eriotstarbelisi 
infrastruktuure, näiteks kiirraudteeliine või 
teisi eriotstarbelisi kompleksseid 
infrastruktuure kasutavatesse teenustesse, 
et täita liikmesriikide CO2 heite 
vähendamise või ühendvedude 
suurendamise eesmärke, vajavad taotluse 
esitajad mahukate pikaajaliste 
investeeringute tegemiseks õiguskindlust.

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri investeeringud on keskmisest pikkusest kuni pikaajalisteni: see ei peaks 
puudutama ainult kiirraudteeliine, vaid ka olemasolevate liinide ohutuse ja tulemuslikkuse 
standardite tõstmine on raske ja pikaajaline töö, mis vajab seetõttu samuti õiguskindlust.

Muudatusettepanek 198
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et investeerida eriotstarbelisi 
infrastruktuure, näiteks kiirraudteeliine 
kasutavatesse teenustesse, vajavad taotluse 
esitajad mahukate pikaajaliste 
investeeringute tegemiseks õiguskindlust.

(20) Selleks et investeerida eriotstarbelisi 
infrastruktuure, näiteks kiirraudteeliine 
kasutavatesse teenustesse, vajavad taotluse 
esitajad õiguskindlust ning pikaajaliste 
investeeringutega seotud projektide ja 
eelarveliste kulukohustuste alast selget 
ülevaadet. 

Or. es

Muudatusettepanek 199
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseriiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vahetama teavet ja, kui see on
üksikjuhtudel asjakohane, kooskõlastama 
põhimõtted ja praktika, mille alusel 
hinnatakse, kas avaliku teenindamise 
lepingu majanduslik tasakaal on 
ohustatud. Liikmesriigid peaksid järk-
järgult välja töötama oma kogemustel 
põhinevad suunised.

(21) Riiklikud reguleerivad asutused 
peaksid komisjoni juhtimisel looma 
võrgustiku, mille eesmärk on tugevdada 
nendevahelist koostööd ühiste põhimõtete 
väljatöötamisel ning parimate tavade ja 
teabe vahetamisel. Samuti peaksid nad
kooskõlastama põhimõtted ja praktika, 
mille alusel hinnatakse avaliku 
teenindamise lepingu üldplaani, kui see on 
üksikjuhtudel asjakohane. Liikmesriigid 
peaksid järk-järgult välja töötama oma 
kogemustel põhinevad ühised Euroopa 
suunised.

Or. fr

Selgitus

Nendel asutustel on õigused, mis ületavad lihtsat kontrollimist. Lisaks peavad nende 
ülesanded üldhuviteenuste arengu raamistikus suurenema, et mitte piirata ettevõtjate 
mittediskrimineerivat juurdepääsu turule sektori reguleerimise laienemiseks, et võimaldada 
Euroopa kodanikele juurdepääsu nendele liikmesriikide tasandil kindlaks määratud 
üldhuviteenustele. Samuti on eesmärk tugevdada nende koostööd.
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Muudatusettepanek 200
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseriiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vahetama teavet ja, kui see on 
üksikjuhtudel asjakohane, kooskõlastama 
põhimõtted ja praktika, mille alusel 
hinnatakse, kas avaliku teenindamise 
lepingu majanduslik tasakaal on ohustatud.
Liikmesriigid peaksid järk-järgult välja 
töötama oma kogemustel põhinevad 
suunised.

(21) Siseriiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vahetama teavet ja häid tavasid ja, 
kui see on üksikjuhtudel asjakohane, 
kooskõlastama põhimõtted ja praktika, 
mille alusel hinnatakse, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud. Liikmesriigid peaksid järk-
järgult välja töötama oma kogemustel 
põhinevad suunised. Nende kogemuste 
põhjal peaks komisjon esitama ettepaneku 
Euroopa reguleeriva asutuse loomise 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 201
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseriiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vahetama teavet ja, kui see on 
üksikjuhtudel asjakohane, kooskõlastama 
põhimõtted ja praktika, mille alusel 
hinnatakse, kas avaliku teenindamise 
lepingu majanduslik tasakaal on ohustatud. 
Liikmesriigid peaksid järk-järgult välja 
töötama oma kogemustel põhinevad 
suunised.

(21) Siseriiklikud reguleerivad asutused 
peaksid vahetama teavet ning looma 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Raudteeagentuuri juhtimisel võrgustiku, 
et tugevdada suhtlust ja koostööd ühiste 
põhimõtete väljatöötamiseks.
Üksikjuhtudel peaksid nad kooskõlastama 
põhimõtted ja praktika, mille alusel 
hinnatakse, kas avaliku teenindamise 
lepingu majanduslik tasakaal on ohustatud.
Liikmesriigid peaksid järk-järgult välja 
töötama oma kogemustel põhinevad ühised
Euroopa suunised.

Or. fr
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Selgitus

Siseriiklikud reguleerivad asutused peaksid tugevdama omavahelist koostööd, et luua 
Euroopa võrgustik.

Muudatusettepanek 202
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Reguleerivate organite võrgustiku 
kogemustele tuginedes palub Euroopa 
Parlament Euroopa Komisjonil teha 
ettepanek uue Euroopa Liidu reguleeriva 
organi loomiseks koos siseriikliku 
reisijateveo turu avamisega hiljemalt 
2012. aasta lõpuks.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Reguleerivate asutuste võrgustiku 
kogemuste põhjal peaks komisjon esitama 
õigusakti ettepaneku Euroopa Liidu 
reguleeriva asutuse loomiseks, millel on 
kontrolli- ja vahekohtuniku funktsioonid 
riikideülese olemusega probleemide 
korral ning toetav funktsioon siseriiklike 
reguleerivate asutuste otsuste suhtes.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek väljendab tahet lõpuks ometi luua Euroopa Liidu reguleeriv asutus.
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Muudatusettepanek 204
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Riiklikud reguleerivad organid 
peaksid looma võrgustiku, et suurendada 
piiriülest koostööd ja parandada turu 
olukorda. Eelmainitud võrgustik peaks 
alates direktiivi jõustumisest viie aasta 
jooksul viima Euroopa Liidu reguleeriva 
organi loomiseni.

Or. en

Selgitus

Piiriülest koostööd peab tugevdama ning seetõttu ei piisa reguleerivate organite vahelise 
koostöö suurendamises, vaid peab looma Euroopa Liidu reguleeriva organi.

Muudatusettepanek 205
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada aus konkurents 
raudteeveo-ettevõtjate vahel, tuleks 
eristada raudteeveoteenuste osutamist ja 
teenindusrajatiste käitamist. Sellist 
olukorda arvestades peavad kõnealust 
kaht tegevusliiki sõltumatult majandama 
eraldiseisvad juriidilised isikud. Selline 
sõltumatus ei pruugi tähendada seda, et 
iga teenindusrajatise jaoks luuakse eraldi 
asutus või äriühing.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Konkurents võib olla vahend, et vastata ühiskonna ja selle esindajate väljendatud 
nõudmistele, kuid see ei saa olla eesmärk. Üldhuviteenuste edendamise idee nõuab nende 
eesmärkide ümberorienteerimist.

Muudatusettepanek 206
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada aus konkurents 
raudteeveo-ettevõtjate vahel, tuleks 
eristada raudteeveoteenuste osutamist ja 
teenindusrajatiste käitamist. Sellist 
olukorda arvestades peavad kõnealust 
kaht tegevusliiki sõltumatult majandama 
eraldiseisvad juriidilised isikud. Selline 
sõltumatus ei pruugi tähendada seda, et 
iga teenindusrajatise jaoks luuakse eraldi 
asutus või äriühing.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teenindusrajatiste käitamine on ohutu ja usaldusväärse transporditeenuse põhialus: neid ei 
peaks lahutama ega eraldama raudteesektori olulisest teabest ja integreeritud juhtimisest, 
samal ajal kui avalik või eraomand annab neile avatud juurdepääsu ja kasutuse.

Muudatusettepanek 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada aus konkurents 
raudteeveo-ettevõtjate vahel, tuleks 
eristada raudteeveoteenuste osutamist ja 
teenindusrajatiste käitamist. Sellist 

välja jäetud
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olukorda arvestades peavad kõnealust 
kaht tegevusliiki sõltumatult majandama 
eraldiseisvad juriidilised isikud. Selline 
sõltumatus ei pruugi tähendada seda, et 
iga teenindusrajatise jaoks luuakse eraldi 
asutus või äriühing.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 208
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada aus konkurents 
raudteeveo-ettevõtjate vahel, tuleks 
eristada raudteeveoteenuste osutamist ja 
teenindusrajatiste käitamist. Sellist 
olukorda arvestades peavad kõnealust 
kaht tegevusliiki sõltumatult majandama 
eraldiseisvad juriidilised isikud. Selline 
sõltumatus ei pruugi tähendada seda, et 
iga teenindusrajatise jaoks luuakse eraldi 
asutus või äriühing.

(22) Selleks et tagada aus konkurents 
raudteeveo-ettevõtjate vahel, tuleks 
raudteeveoteenuste osutamist ja 
teenindusrajatiste käitamist juhtida 
läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. 
Reguleeriv asutus tagab sellise läbipaistva 
ja mittediskrimineeriva juhtimise vastavalt 
artiklis 56 määratletud tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Transporditeenuste täielik lahusus ei anna tingimata tulemuseks nende tegevuste ausat 
konkurentsi. Seevastu toob selline lahusus kaasa organisatsioonilise lisakoormuse, 
suurenenud bürokraatia ja see suurendab ka halduskoormust. Sellel on negatiivsed tagajärjed 
raudteesektori konkurentsivõimele võrreldes teiste veoliikidega.

Muudatusettepanek 209
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Usaldusväärsete ja adekvaatsete 
teenuste tagamiseks on vaja tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjad vastaksid kogu aeg 
teatavatele hea maine, finantsnõuetele 
vastavuse ja ametialase pädevuse nõuetele.

(23) Usaldusväärsete ja adekvaatsete 
teenuste tagamiseks on vaja tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjad vastaksid kogu aeg 
teatavatele hea maine, finantsnõuetele 
vastavuse, sotsiaalsetele standarditele 
vastavuse ja ametialase pädevuse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Usaldusväärsete ja adekvaatsete 
teenuste tagamiseks on vaja tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjad vastaksid kogu aeg 
teatavatele hea maine, finantsnõuetele 
vastavuse ja ametialase pädevuse nõuetele.

(23) Usaldusväärsete ja adekvaatsete 
teenuste tagamiseks on oluline, et 
raudteeveo-ettevõtjad vastaksid kogu aeg 
teatavatele hea maine ja finantsnõuetele 
vastavuse nõuetele ning saavutaksid 
tõhusaid ja konkurentsivõimelisi 
tulemusi.

Or. es

Selgitus

Ettevõtjatele esitatavad nõuded peaksid hõlmama mõõdetavaid kriteeriume, näiteks ettevõtja 
tegevuse tulemused, et oleks võimalik hinnata seda, kas ettevõtjad tagavad teenuse. 

Muudatusettepanek 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Klientide ja asjaomaste kolmandate 
isikute kaitseks on tähtis tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjatel on küllaldane 
vastutuskindlustus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 212
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Klientide ja asjaomaste kolmandate 
isikute kaitseks on tähtis tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjatel on küllaldane 
vastutuskindlustus.

(24) Klientide ja asjaomaste kolmandate 
isikute kaitseks on tähtis tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjatel on küllaldane 
vastutuskindlustus. Lubatud peaks olema 
ka õnnetusjuhtumi korral 
vastutuskindlustuse kindlustuskatte 
tagamine pankade või teiste ettevõtete 
tagatistega, eeldades, et see on antud 
turutingimustel võimalik, selle tulemusel 
ei kasutata riigi abi ning see ei ole 
diskrimineeriv raudteeveo-ettevõtjate 
suhtes. 

Or. en

Selgitus

Raudteeveo-ettevõtjatel on võimalik vabalt kasutada erinevaid proportsionaalseid võimalusi 
tsiviilvastutuse katteks, kuna erinevate raudteevõrkudel on erinevad riskitasemed. Paljudes 
liikmesriikides on tsiviilvastutus kindlustuskatteks edukalt kasutatud näiteks omakapitali 
suuruse vastavust või pangatagatist.
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Muudatusettepanek 213
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Klientide ja asjaomaste kolmandate 
isikute kaitseks on tähtis tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjatel on küllaldane 
vastutuskindlustus.

(24) Klientide ja asjaomaste kolmandate 
isikute kaitseks on hädavajalik tagada, et 
raudteeveo-ettevõtjatel on küllaldane 
vastutuskindlustus.

Or. es

Selgitus

Klientide ja asjaomaste kolmandate isikute kaitse toimib nõuetekohaselt vaid siis, kui see on 
muudetud kohustuslikuks. Väljend „tähtis” on ebamäärane.

Muudatusettepanek 214
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus konkreetsetel liinilõikudel oleks 
täiesti turvaline, ning et nõuetekohaselt 
võetaks arvesse töötajate ja tarbijate tervist, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi .

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus konkreetsetel liinilõikudel oleks 
täiesti turvaline ja usaldusväärne, ning et 
nõuetekohaselt võetaks arvesse töötajate ja 
tarbijate tervist, sotsiaal- ja töötingimusi ja 
õigusi rahuldavale tööle ning palgale.

Or. en

Selgitus

Selgitust on vaja, et rõhutada õigust rahuldavatele töötingimustele, selleks et vältida 
sotsiaalset dumpingut ning austada klientide õigust usaldusväärsele ja taskukohasele 
teenusele.
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Muudatusettepanek 215
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus konkreetsetel liinilõikudel oleks 
täiesti turvaline, ning et nõuetekohaselt
võetaks arvesse töötajate ja tarbijate tervist, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi.

(25) Raudteeveo-ettevõtjad peaksid täitma 
ka nii raudteeveoteenuste siseriiklikke kui 
ka Euroopa Liidu eeskirju, mida 
kohaldatakse kedagi diskrimineerimata 
ning mis on ette nähtud selle tagamiseks, et 
raudteeveo-ettevõtja tegevus konkreetsetel 
liinilõikudel oleks täiesti turvaline, ning et 
täielikult võetaks arvesse olemasolevaid 
kohustusi töötajate ja tarbijate 
sotsiaaltingimuste, tervise ja õiguste 
valdkonnas.

Or. de

Selgitus

Raudteeveo-ettevõtjad peavad täiel määral arvestama olemasolevate sätetega tervisekaitse, 
töötajate õiguste ja sotsiaaltingimuste kohta.

Muudatusettepanek 216
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus konkreetsetel liinilõikudel oleks 
täiesti turvaline, ning et nõuetekohaselt
võetaks arvesse töötajate ja tarbijate tervist, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi.

(25) Raudteeveo-ettevõtjad peaksid täitma 
ka nii raudteeveoteenuste siseriiklikke kui 
ka Euroopa Liidu eeskirju, mida 
kohaldatakse kedagi diskrimineerimata 
ning mis on ette nähtud selle tagamiseks, et 
raudteeveo-ettevõtja tegevus konkreetsetel 
liinilõikudel oleks täiesti turvaline, ning et 
täielikult võetaks arvesse olemasolevaid 
kohustusi töötajate ja tarbijate tervise, 
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sotsiaaltingimuste ja õiguste valdkonnas.

Or. de

Selgitus

Seni, kuni ei ole olemas siduvaid, üldkehtivaid ja ühtlustatud Euroopa norme (nagu KTK), 
tuleb jätkuvalt kasutada riiklikke sätteid. Raudteeohutuse huvides tuleb neist kinni pidada 
mitte „kohaselt“, vaid täielikult. Ohutuse ja tervisekaitse valdkonnas ei tohi olla mingit 
kaalutlusruumi. Lisaks on tegu tõlkeveaga (võrdle prantsuse keeles: „le plein respect“).

Muudatusettepanek 217
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus konkreetsetel liinilõikudel oleks 
täiesti turvaline, ning et nõuetekohaselt 
võetaks arvesse töötajate ja tarbijate tervist, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi.

(25) Raudteeveo-ettevõtja peaks täitma ka 
raudteeveoteenuste siseriiklikke ja Euroopa 
Liidu eeskirju, mida kohaldatakse kedagi 
diskrimineerimata ning mis on ette nähtud 
selle tagamiseks, et raudteeveo-ettevõtja 
tegevus kõigil liinilõikudel oleks täiesti 
turvaline, ning et nõuetekohaselt võetaks 
arvesse töötajate ja tarbijate tervist, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi.

Or. es

Selgitus

Osutatud tingimusi tuleks ilmselgelt täita kõikidel juhtudel.

Muudatusettepanek 218
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ikka veel juhtub liiga sageli, et 
raudtee-ettevõtjate veeremite litsentsimine 
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viibib põhjendamatult, mis moonutab 
turulepääsu tingimusi. Seega oleks vajalik 
selle küsimuse kindel suunamine 
Euroopa Raudteeagentuurile. Seega 
kutsutakse komisjoni määruse (EÜ) nr 
881/2005 ülevaatamise raames üles 
uurima, kas Euroopa Raudteeagentuuri 
volitusi saaks selles vallas laiendada.

Or. nl

Selgitus

Raudtee-ettevõtjatel ei ole alati lihtne liikmesriigi raudteeturule ligipääsu saada. Osana 
Euroopa Raudteeagentuuri tööd reguleeriva määruse kavandatud ülevaatamisest tuleks 
agentuurile anda suuremad volitused, et jälgida lähemalt liikmesriikide käitumist, millega 
võidakse üritada litsentsimispoliitikaga kaudselt piirata turulepääsu, ning sellise käitumise 
vastu meetmeid võtta. Ka komisjoni kutsutakse üles seda võimalust uurima.

Muudatusettepanek 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada läbipaistvus ja 
kõikide raudteeveo-ettevõtjate 
diskrimineerimata juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile ja raudteega 
seotud teenustele , tuleb 
juurdepääsuõiguse teostamiseks vajalik 
kogu teave avaldada võrguaruandes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 220
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada läbipaistvus ja 
kõikide raudteeveo ettevõtjate 
diskrimineerimata juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile ja raudteega 
seotud teenustele, tuleb 
juurdepääsuõiguse teostamiseks vajalik 
kogu teave avaldada võrguaruandes.

(27) Raudteeinfrastruktuuri
juurdepääsuõiguse ning 
kasutustingimuste kohta käiv teave, kaasa 
arvatud kõik raudteega seotud teenused 
raudteeveo-ettevõtjatele, peaks olema 
kättesaadav ja avaldatud võrguaruandes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt.

Or. en

Selgitus

Asjakohase informatsiooni selgus ja kättesaadavus võrguaruandes annab läbipaistvuse ja 
valikuvabaduse õiglaseks ja mittediskrimineerivaks raudteeinfrastruktuuri juurdepääsuks 
kõikidele litsentsitud taotlejatele.

Muudatusettepanek 221
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada läbipaistvus ja 
kõikide raudteeveo-ettevõtjate 
diskrimineerimata juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile ja raudteega seotud 
teenustele, tuleb juurdepääsuõiguse 
teostamiseks vajalik kogu teave avaldada 
võrguaruandes.

(27) Selleks et tagada läbipaistvus ja 
kõikide raudteeveo-ettevõtjate 
diskrimineerimata juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile ja raudteega seotud 
teenustele, tuleb juurdepääsuõiguse 
teostamiseks vajalik kogu teave avaldada 
võrguaruandes puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega isikutele 
juurdepääsetavas vormis.

Or. es

Selgitus

Oluline on kooskõla muude algatuste raames vastu võetud otsustega ning juurdepääs tuleb 
võimaldada kõigis vormides, et vältida puuetega isikute diskrimineerimist.
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Muudatusettepanek 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tänu nõuetekohastele 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime 
jaotamise skeemidele ja konkureerivatele 
ettevõtjatele on võimalik veoliike paremini 
tasakaalustada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Raudteeinfrastruktuuri optimaalse 
kasutamise soodustamine toob ühiskonna 
jaoks kaasa veokulu vähenemise.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) „Õiglase ja tõhusa 
hinnakujunduse” põhimõte (Komisjoni 
1996. aasta roheline raamat) peaks eriti 
kohalduma energia maksustamisele, 
väliskulude sisestamisele, käibemaksule ja 
teistele majandusinstrumentidele.
Poliitika peaks põhinema eesmärgil 
peatada ebaõiglane konkurents, mis seab 
ebasoodsasse olukorda säästvamad 
transpordiliigid.

Or. en

Selgitus

Käesolev punkt viitab komisjoni transpordipoliitika valge raamatu (2011) punktile 39 
„Arukas hinnakujundus ja maksustamine”. Loodame, et Euroopa Parlament kordab oma 
kokkulepet nende põhimõtete kohta, nagu meie kavatseme teha viiendas valges raamatus 
2031. aastal.

Muudatusettepanek 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kasutustasude määramise ja 
läbilaskevõime jaotamise skeemid peaksid 
võimaldama vaba konkurentsi 
raudteeteenuste pakkumise valdkonnas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 226
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Läbilaskevõime jaotamise skeemid 
peaksid andma raudteeveo-ettevõtjatele 
selgeid ja järjepidevaid signaale, mille 
alusel teha ratsionaalseid otsuseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Iga tasude määramise skeem saadab 
kasutajatele majanduslikke signaale. On 
oluline, et sellised raudteeveo-ettevõtjatele 
saadetavad signaalid oleksid järjepidevad 
ning suunaksid neid ratsionaalsetele 
otsustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 228
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Iga tasude määramise skeem saadab 
kasutajatele majanduslikke signaale. On 
oluline, et sellised raudteeveo-ettevõtjatele 
saadetavad signaalid oleksid järjepidevad 
ning suunaksid neid ratsionaalsetele 
otsustele.

(35) Iga tasude määramise skeem saadab 
kasutajatele majanduslikke signaale. On 
oluline, et sellised raudteeveo-ettevõtjatele 
saadetavad signaalid oleksid järjepidevad 
ja selged ning suunaksid neid 
ratsionaalsetele ja säästvatele otsustele.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) On soovitav, et raudteeveo-ettevõtjate 
ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja jaoks 
nähakse ette stiimulid häirete 
minimeerimiseks ja võrgu tõhususe 
suurendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 230
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) On soovitav, et raudteeveo-ettevõtjate 
ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja jaoks 
nähakse ette stiimulid häirete 
minimeerimiseks ja võrgu tõhususe 

(37) Raudteeveo-ettevõtjatelt ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatelt tuleb 
määramiskriteeriumina nõuda häirete 
minimeerimist ja võrgu tõhususe 
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suurendamiseks. suurendamist.

Or. es

Selgitus

Häirete vähendamine tuleb muuta raudteeveo-ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
suhtes kohaldatavaks tõhususe nõudeks. Stiimulite korral jääb mulje millestki vabatahtlikust.

Muudatusettepanek 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
lubada raudteeteenuste ostjatel vahetult 
osaleda läbilaskevõime jaotamises.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 232
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
lubada raudteeteenuste ostjatel vahetult 
osaleda läbilaskevõime jaotamises.

(38) Liikmesriigid võiksid lubada ainult 
tegevusloa saanud raudteeveo-ettevõtjatel 
osta raudteeteenuseid, et vahetult osaleda 
läbilaskevõime jaotamises.

Or. en
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Selgitus

Ainult tegevusloa saanud raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema õigus taotleda juurdepääsu ja 
saada juurdepääs raudteeteenustele, kuna nende tõendatud võimsus tagab täieliku ühtsete 
ohutussätete järgimise.

Muudatusettepanek 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Oluline on arvesse võtta nii taotlejate 
kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
ärialaseid vajadusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 234
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Peab soosima taotlejaid, kes 
pakuvad kogumisrongiteenust, et 
suurendada võimalikku turgu uute 
raudteeklientide jaoks. Seetõttu on 
oluline, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
arvestab läbilaskevõime määramisel 
nende taotlejatega, et neil oleks võimalik 
käesolevast õigusraamistikust kasu saada 
ning suurendada raudtee turuosa uute 
sektorite jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Läbilaskevõime jaotamisel tuleks 
vältida mittevajalike piirangute 
kehtestamist teiste selliste ettevõtjate 
soovidele, kes omavad või kavatsevad 
omandada õigusi kasutada 
infrastruktuuri oma äri edendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Oluline on tagada jaotusskeemide 
parem kooskõlastamine, et suurendada 
raudtee atraktiivsust liikluse jaoks, mis 
läbib enam kui ühe 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võrku, 
eelkõige rahvusvahelises liikluses.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.
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Muudatusettepanek 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Oluline on tagada jaotusskeemide 
parem kooskõlastamine, et suurendada 
raudtee atraktiivsust liikluse jaoks, mis 
läbib enam kui ühe raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja võrku, eelkõige rahvusvahelises 
liikluses.

(50) Oluline on tagada jaotusskeemide 
parem kooskõlastamine, et suurendada 
raudtee atraktiivsust liikluse jaoks, mis 
läbib enam kui ühe raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja võrku, eelkõige rahvusvahelises 
liikluses. Selles kontekstis on soovitatav 
lõpuks ometi luua Euroopa Liidu 
reguleeriv asutus.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek rõhutab huvi lõpuks ometi luua Euroopa Liidu reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Oluline on minimeerida 
konkurentsimoonutusi, mis võivad tasude 
määramise põhimõtete oluliste erinevuste 
tõttu tekkida raudteeinfrastruktuuride või 
veoliikide vahel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.
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Muudatusettepanek 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Soovitatav on määratleda 
infrastruktuuriteenuse need osad, mis on 
tingimata vajalikud, et võimaldada 
ettevõtjal teenust osutada, ning mida 
tuleks osutada minimaalse 
juurdepääsutasu eest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimine raudteeinfrastruktuuri 
on vajalik ning infrastruktuuri 
kasutustasude määramise skeemid peaksid 
stimuleerima raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjaid tegema majanduslikult 
otstarbekaid investeeringuid.

(53) Raudteeinfrastruktuuri 
investeeringute suurenemine, eriti 
olemasolevasse infrastruktuuri, on vajalik 
ning infrastruktuuri kasutustasude 
määramise skeemid peaksid stimuleerima 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaid tegema 
majanduslikult otstarbekaid ja 
keskkonnasäästlikke investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Soovitatav on tagada, et veootsuste 
tegemisel võetakse arvesse väliskulusid 
ning et raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude määramisega aidatakse 
kaasa väliskulude ühtsele ja 
tasakaalustatud arvessevõtmisele kõikide 
veoliikide puhul.

(55) Soovitatav on tagada, et veootsuste 
tegemisel võetakse arvesse üldisi
väliskulusid ning et raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude määramisega aidatakse 
kaasa väliskulude ühtsele ja 
tasakaalustatud arvessevõtmisele kõikide 
veoliikide puhul.

Or. es

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuriga seoses tuleks väliskuludes arvestada üldisi kaubavoogusid, kuna 
vastasel juhul on võimalik, et kohalikul tasandil küll optimeeritakse (mis parandab kohalikul 
tasandil välismõju), Euroopa tasemel aga on mõju väliskuludele negatiivne (näiteks 
kasutatakse pikemaid või ülekoormatud marsruute).

Muudatusettepanek 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) On oluline tagada, et riigisisese ja 
rahvusvahelise liikluse tasud võimaldavad 
raudteel täita turu vajadusi; sellest 
tulenevalt peaksid infrastruktuuri 
kasutustasud olema võrdsed rongiliikluse 
korraldamisega seotud otseste kuludega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.
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Muudatusettepanek 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Raudteeinfrastruktuur on loomulik 
monopol. Seepärast on vaja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaid 
ergutada kulusid kärpima ja oma 
infrastruktuuri tõhusalt majandama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 244
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Seoses eesmärgiga suurendada 
raudteel liikuvate kaupade ja reisijate 
osakaalu võrreldes muude 
transpordiliikidega on soovitatav, et 
liikmesriigid kindlustaksid väliskulude 
sisestamise käigus, et diferentseeritud 
tasudel ei oleks negatiivset mõju 
infrastruktuuri-ettevõtja 
finantstasakaalule. Kui infrastruktuuri-
ettevõtja saab siiski sellise 
diferentseerituse tõttu kahju, siis on 
soovitatav vastavalt riiklikku toetamist 
puudutavatele reeglitele seda erinevust 
kompenseerida.

Or. nl
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Muudatusettepanek 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Raudteevedude arendamiseks tuleks 
muu hulgas kasutada olemasolevaid 
Euroopa Liidu vahendeid, ilma et see 
mõjutaks juba kehtivaid prioriteete.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 246
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Raudteevedude arendamiseks tuleks 
muu hulgas kasutada olemasolevaid 
Euroopa Liidu vahendeid, ilma et see 
mõjutaks juba kehtivaid prioriteete.

(59) Raudteevedude jätkusuutlikuks
arendamiseks tuleks muu hulgas kasutada 
olemasolevaid Euroopa Liidu vahendeid, 
ilma et see mõjutaks juba kehtivaid 
prioriteete.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas viitega, et raudteetranspordi parandamine ei peaks piirama juba kehtestatud 
prioriteete: s.t tegevuskava vähem CO2-heiteid tekitavale majandusele üleminekuks aastaks 
2050, tegeledes kliimamuutuste probleemidega.
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Muudatusettepanek 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) On soovitatav, et raudteeveo-
ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja jaoks nähakse ette stiimulid 
raudteevõrgu häirete minimeerimiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 248
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) On soovitatav, et raudteeveo-
ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja jaoks nähakse ette stiimulid
raudteevõrgu häirete minimeerimiseks.

(61) Raudteeveo-ettevõtjatelt ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatelt tuleb 
nõuda raudteevõrgu häirete 
minimeerimist.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 37.

Muudatusettepanek 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 62
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Läbilaskevõime jaotamine on seotud 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kuludega, 
mille tasumist tuleks nõuda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kodanike jaoks parema õigusloome ning selle loetavuse huvides võib välja 
jätta märkimisväärse osa põhjendusi.

Muudatusettepanek 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Raudteeinfrastruktuuri tõhusaks 
majandamiseks ning ausaks ja 
diskrimineerimata kasutamiseks on vaja 
luua reguleeriv asutus, kes jälgib
käesoleva direktiivi eeskirjade rakendamist 
ning tegutseb apellatsiooniorganina, ilma 
et see mõjutaks võimalust pöörduda 
kohtusse.

(63) Raudteeinfrastruktuuri tõhusaks 
majandamiseks ning ausaks ja 
diskrimineerimata kasutamiseks on vaja 
luua siseriiklikud reguleerivad asutused, 
kes jälgivad käesoleva direktiivi eeskirjade 
rakendamist ning tegutsevad
apellatsiooniorganina, ilma et see mõjutaks 
võimalust pöörduda kohtusse.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on teksti täpsustamine.

Muudatusettepanek 251
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tuleb rakendada konkreetseid 
meetmeid, et võtta arvesse teatavate 
liikmesriikide konkreetset geopoliitilist ja 
geograafilist olukorda ja eri liikmesriikide
raudteesektori konkreetset korraldust ning 
et tagada siseturu terviklikkus.

(64) Tuleb rakendada konkreetseid 
meetmeid, et võtta arvesse eri
liikmesriikide teatavat geopoliitilist ja 
geograafilist olukorda ja raudteesektori 
konkreetset korraldust ning et tagada 
siseturu terviklikkus.

Or. es

Selgitus

Sõnastuse parandamine, kuna käsitletakse kaht olukorda, mis võivad esineda koos.

Muudatusettepanek 252
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Komisjonile tuleks anda volitus 
kohandada käesoleva direktiivi lisasid. 
Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi osi, tuleb need vastu võtta 
delegeeritud õigusaktidena ELi toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi lisad sisaldavad olulisi võtmeelemente, mis ei kuulu ELi toimimise 
lepingu artikli 290 sätete alla ning seetõttu kohaldub nende muutmisel kaasotsustusmenetlus.

Muudatusettepanek 253
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 71



PE467.166v01-00 70/184 AM\870642ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
selliste XI lisa B osas esitatud tähtaegade 
järgimist, mille jooksul liikmesriigid 
peavad üle võtma eespool nimetatud 
direktiivides sätestatud nõuded,

(71) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata ka 
selliste XI lisa B osas esitatud tähtaegade 
järgimist, mille jooksul liikmesriigid 
peavad üle võtma eespool nimetatud 
direktiivides sätestatud nõuded, või 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti 34, mis puudutab vastavustabeleid, 
kaasa arvatud vajaduse korral ülevõtmise 
koordinaatori nimetamist,

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad arvesse võtma mõlemat sätet: ülevõtmise ja vastavustabelite koostamise 
tähtajad kooskõlas institutsioonidevahelise lepinguga, mis võimaldavad Euroopa Komisjonil 
paremat õigusloomet ning lihtsustatud järelevalvet, et hinnata olemasolevate sätete täielikku 
vastavust.

Muudatusettepanek 254
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II peatükki ei kohaldata selliste 
raudteeveo-ettevõtjate suhtes , kes 
teenindavad üksnes linna- või 
linnalähiliine või piirkondlikke liine.

1. Käesolev direktiiv kohaldub selliste 
raudteeveo-ettevõtjate suhtes, kes 
teenindavad siseriiklikke ja rahvusvahelisi
liine, välja arvatud teised rööbastel 
põhinevad transpordiliigid, nagu metroo 
või trammitee.

Or. en

Selgitus

Selgitus kohaldamisala kohta on väga tähtis kui positiivne hinnang, mis võtab arvesse seda, et 
piirkondlikke ja linnalähiliinide teenuseid hoiavad raudteel sageli käigus infrastruktuuri- ja 
raudteeveo-ettevõtjad.
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Muudatusettepanek 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II peatükki ei kohaldata selliste 
raudteeveo-ettevõtjate suhtes , kes 
teenindavad üksnes linna- või linnalähiliine 
või piirkondlikke liine.

1. II peatükki ei kohaldata selliste 
raudteeveo-ettevõtjate suhtes , kes 
teenindavad üksnes linna- või linnalähiliine 
või piirkondlikke reisijate- ja kaubaveo
liine.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad III peatüki 
reguleerimisalast välja jätta:

2. Liikmesriigid võivad III peatüki 
reguleerimisalast kooskõlas siseriiklike 
seadustega ohutu käitamise kohta välja 
jätta:

Or. en

Selgitus

Siiski on igal liikmesriigil kohustus tagada oma siseriiklike seaduste piires kõikidest 
olemasolevatest ohutus- ja raudtee käitamise eeskirjadest kinnipidamine, isegi kui tegemist on 
erandiga;

Muudatusettepanek 257
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo teenuseid ainult 
kohalikes ja piirkondlikes autonoomsetes 
raudteeinfrastruktuurides;

a) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo või kaubaveo
teenuseid ainult kohalikes ja piirkondlikes 
autonoomsetes raudteeinfrastruktuurides;

Or. en

Selgitus

Kohalikke autonoomseid raudteevõrke võib kasutada nii reisijate- kui ka kaubaveoks ning 
seega peaks asjassepuutuv ettevõtja olema siiski raudteeveo-ettevõtja.

Muudatusettepanek 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo teenuseid ainult 
kohalikes ja piirkondlikes autonoomsetes 
raudteeinfrastruktuurides;

a) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo või kaubaveo
teenuseid ainult kohalikes ja piirkondlikes 
autonoomsetes raudteeinfrastruktuurides;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo teenuseid üksnes linna-
ja linnalähiliinidel;

b) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo teenuseid üksnes linna-
ja linnalähiliinidel raudteevõrkudel, mida 
kasutab ainult üks raudteeveo-ettevõtja, 
mis ei kuulu lõike 1 sätete alla, ning kuni 
antud võrgu läbilaskevõimet soovib lisaks 
olemasolevale raudteeveo-ettevõtjale 
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kasutada ka teine taotleja;

Or. en

Selgitus

Juhul kui asjassepuutuv raudteevõrk ei kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse, kehtib seotud 
nõuete, eriti kindlustuse erand ainsa raudteeveo-ettevõtja kohta, kuni on esitatud sama 
raudteevõrgu kohta täiendavaid läbilaskevõime taotlusi.

Muudatusettepanek 260
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
üksnes piirkondlikke raudtee-
kaubaveoteenuseid;

c) raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 
raudtee-reisijateveo teenuseid üksnes linna-
ja linnalähiliinidel raudteevõrkudel, mida 
kasutab ainult üks raudteeveo-ettevõtja, 
mis ei kuulu lõike 1 sätete 
reguleerimisalasse, ning kuni antud võrgu 
läbilaskevõimet soovib lisaks 
olemasolevale raudteeveo-ettevõtjale 
kasutada täiendavalt teine taotleja;

Or. en

Selgitus

Juhul kui asjassepuutuv raudteevõrk ei kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse, kehtib seotud 
nõuete, eriti kindlustuse erand ainsa raudteeveo-ettevõtja kohta, kuni on esitatud sama 
raudteevõrgu kohta täiendavaid läbilaskevõime taotlusi.

Muudatusettepanek 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) liikmesriigid võivad II, III ja IV 
peatüki reguleerimisalast välja jätta need 
raudteeinfrastruktuurid, mille 
rööpmelaius erineb Euroopa Liidu 
põhiraudteevõrgu omast, mis on 
eraldiseisev ning mida kasutatakse ainult 
piirkondlikeks kaubavedudeks;

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2001/14/EÜ artikli 1 lõike c kohaselt asutatud äriühingud ja nende struktuur ning 
ärihuvid erinevad nende äriühingute omadest, kes kuuluvad liikmesriikide põhiinfrastruktuuri 
reguleerimisalasse. ELi õigusaktid ei tohi segada või koormata piirkondlikke laiarööpmelistel 
raudteedel tegutsevaid ettevõtjaid, kes toodavad majanduslikku ja sotsiaalset lisaväärtust 
piirkonna ning kohaliku majanduse jaoks. Liikmesriigid peaks eelnimetatud liinid ja 
ettevõtjad II, III ja IV peatüki reguleerimisalast välja jätma ning tegema individuaalseid 
otsuseid lähtuvalt ettevõtte konkreetsest olukorrast.

Muudatusettepanek 262
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad artikli 31 lõike 5 
reguleerimisalast välja jätta veeremid, 
mille käitamine toimub või hakkab 
toimuma raudteevõrgus, mille 
rööpmelaius on erinev ELi 
põhiraudteevõrgu rööpmelaiusest.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on otsustusõigus nende 
ajaperioodide ja läbilaskevõime jaotuse 
graafiku tähtaegade üle, mis erinevad 
artikli 43 lõikes 1, lisa VIII punkti 4 
lõigus b ja lisas IX sätestatust, raudteede 
kohta, mis rajatakse koostöös kolmandate 
riikide raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatega raudteevõrku, mille 
rööpmelaius erineb ELi 
põhiraudteevõrkude rööpmelaiusest.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võtab arvesse Balti riikides valitseva erilise olukorra, kus 
rööpmelaius on 1520 mm, mis erineb ülejäänud Euroopa Liidu raudteevõrgust.

Muudatusettepanek 264
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) autonoomsed kohalikud ja piirkondlikud 
võrgud, mis on ette nähtud 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
raudteeinfrastruktuuris;

a) autonoomsed kohalikud ja piirkondlikud 
võrgud, mis on ette nähtud 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
raudteeinfrastruktuuris ja raudteeveo-
ettevõtjapoolseks rongide käitamiseks;

Or. en

Selgitus

Võimaliku erandi reguleerimisala täiendamine ja selgitamine.

Muudatusettepanek 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) autonoomsed kohalikud ja piirkondlikud 
võrgud, mis on ette nähtud 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
raudteeinfrastruktuuris;

a) autonoomsed kohalikud ja piirkondlikud 
võrgud, mis on ette nähtud 
reisijateveoteenuste ja kaubaveoteenuste
osutamiseks raudteeinfrastruktuuris;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võrgud, mis on ette nähtud üksnes 
raudtee-reisijateveo teenuste osutamiseks 
linna- ja linnalähiliinidel reisijateveo 
teenuste osutamiseks;

b) võrgud, mida kasutatakse üksnes 
raudtee-reisijateveo teenuste osutamiseks 
linna- ja linnalähiliinidel reisijateveo 
teenuste osutamiseks ja mida kasutab 
ainult üks raudteeveo-ettevõtja, kes ei 
kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse, 
ning kuni antud võrgu läbilaskevõimet 
soovib lisaks olemasolevale raudteeveo-
ettevõtjale kasutada ka teine taotleja;

Or. en

Selgitus

Selgitus, mis liiki piirkondlikud reisijateveo võrgud ja teenused võib välja arvata, juhul kui 
need ei kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 267
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võrgud, mis on ette nähtud üksnes 
linna- ja linnalähiliinidel reisijateveo 
teenuste osutamiseks;

b) võrgud, mida kasutatakse üksnes linna-
ja linnalähiliinidel reisijateveo teenuste 
osutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eraomandis olev raudteeinfrastruktuur, 
mis on ette nähtud üksnes infrastruktuuri 
omaniku oma kaubavedudeks;

d) eraomandis olev raudteeinfrastruktuur, 
mis on ette nähtud üksnes infrastruktuuri 
omaniku ja asjassepuutuva raudteeveo-
ettevõtja oma kaubavedudeks;

Or. en

Selgitus

Erandi täiendamine ja selgitamine.

Muudatusettepanek 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
ettevõtjate suhtes, kelle rongiliiklus 
piirdub üksnes maanteesõidukitele 
süstikrongiteenuse osutamisega La 
Manche'i väina tunneli kaudu, ega nende 
vedude suhtes, mille puhul piirdutakse 
maanteesõidukite vedamisega 
süstikrongiteenusena La Manche'i väina 
tunneli kaudu, välja arvatud artikli 6 
lõige 1, artiklid 10, 11 ja 12 ning 

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
veoteenuste suhtes La Manche'i väina 
tunneli kaudu ja neid opereerivate 
ettevõtjate suhtes, välja arvatud artikli 6 
lõige 1, artiklid 10, 11 ja 12 ning 
artikkel 28.
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artikkel 28.

Or. fr

Selgitus

Praegused direktiivid ei sobi La Manche'i väina tunneli puhul, kuna see on ehitatud 
erasektori juriidilis-finantsilise mudeli kohaselt, rahastatud omafinantseeringutest ilma 
riiklike vahendite abita ning pidevalt tuleb otsida uusi sisenejaid. Muudatusettepanek 
lihtsustab ja selgitab erandit, mis on kasulik tunneli transporditoimingutele.

Muudatusettepanek 270
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige
raudteeinfrastruktuuri rajamise ,
majandamise ja hooldamise eest 
, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest ; need
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded, 
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele;

2) „raudteeinfrastruktuuri ettevõtja” –
vastutav asutus või ettevõtja, mille 
ülesannete hulka kuulub 
raudteeinfrastruktuuri rajamine,
majandamine, hooldamine ja sellesse 
investeerimine, ohutusküsimused, 
liikluskorraldus, juhtkäsud ja 
signaalimine ning kõik asjassepuutuv;
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab vastu 
otsuseid raudtee mõiste, saadaoleva 
läbilaskevõimsuse hindamise ja jaotuse, 
kaasa arvatud infrastruktuuritasude 
vastava määramise ja kogumise kohta;

Or. en

Selgitus

Kõik seotud põhiülesanded, nagu raudtee lõplik jaotus, et tagada ohutu ja usaldusväärne 
tegevusloaga raudteeveo-ettevõtja võrgu kasutamine, on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
kohustused: raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesandeks on valida tegevusmudel.

Muudatusettepanek 271
Peter van Dalen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri rajamise, 
majandamise ja hooldamise 
eest, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest; need 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded, 
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele;

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes ei ole otseselt või 
kaudselt seotud lõikes 1 viidatud 
ettevõtjaga ega selle osa ja kes vastutab 
eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise, 
majandamise ja hooldamise 
eest, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest; need 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded, 
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele;

Or. nl

Muudatusettepanek 272
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri rajamise ,
majandamise ja hooldamise eest 
, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest;need 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded,
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele;

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri rajamise, 
majandamise ja hooldamise 
eest, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest need 
olulised raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
ülesanded on: otsuste tegemine 
rongiliinide jaotamise kohta, sealhulgas 
kasutatavuse kindlaksmääramine ja 
hindamine ning individuaalsete 
rongiliinide jaotamine ning 
infrastruktuuritasude üle otsustamine, 
kaasa arvatud tasude määramine ja 
kogumine ning 
infrastruktuuriinvesteeringud;

Or. en



PE467.166v01-00 80/184 AM\870642ET.doc

ET

Muudatusettepanek 273
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri rajamise, 
majandamise ja hooldamise 
eest, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest; need 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded, 
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele;

2) „raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja” —
asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri rajamise, 
majandamise ja hooldamise 
eest, sealhulgas liikluskorralduse ning 
juhtkäskude ja signaalimise eest; need 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded, 
mis on seotud võrguga või võrgu osaga, 
võib delegeerida teistele asutustele või 
ettevõtjatele; kõnealused ülesanded on 
järgmised: otsuste tegemine rongiliinide 
jaotamise kohta, sealhulgas nii 
kasutatavuse kindlaksmääramine ja 
hindamine ning individuaalsete 
rongiliinide jaotamine kui ka otsuste 
tegemine infrastruktuuri kasutustasu 
kohta, sealhulgas tasude 
kindlaksmääramine ja kogumine, ilma et 
see piiraks artikli 29 lõike 1 kohaldamist, 
ning infrastruktuuri investeerimise kohta;

Or. es

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse raportööri suundumust tuua põhiülesannete 
loetelu üle II lisast, kus oli esitatud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja põhiülesannete loetelu, 
ning lisatakse viide artikli 29 lõikele 1, mis käsitleb tasude kehtestamist, kindlaksmääramist ja 
kogumist ja mille kohaselt kehtestab kõnealused tasud liikmesriigi parlament, kui nii on ette 
nähtud liikmesriigi põhiseadusliku korraga (Vt artikli 29 lõike 1 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 274
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „reguleeriv asutus“ – asutus, mis 
teostab liikmesriikides järelevalvet 
asjaomaste määruste õige rakendamise 
üle ning ei osale mingil viisil poliitika 
kujundamises ning on täiesti eraldiseisev 
teistest ettevõtetest, nagu lõigetes 1 ja 2 
viidatud ettevõtted ja sama liikmesriigi 
poliitikaloomise asutused; 

Or. nl

Muudatusettepanek 275
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „institutsionaalne sõltumatus –
eraldamine kaheks eraldiseisvaks 
juriidiliseks isikuks, mis ei kuulu samale 
äriühingule”; 

Or. en

Muudatusettepanek 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „rahvusvaheline reisijateveo teenus” –
reisijateveo teenus, mille puhul rong ületab 
vähemalt ühe liikmesriigi piiri ning mille 
peamine eesmärk on reisijate vedu 
erinevates liikmesriikides asuvate jaamade 
vahel; rong võib olla teisega haagitud 
ja/või osadeks jagatud ning selle eri osadel 

5) „rahvusvaheline reisijateveo teenus” –
reisijateveo teenus, mille puhul rong ületab 
vähemalt ühe liikmesriigi piiri ning mille 
peamine eesmärk on reisijate vedu 
erinevates liikmesriikides asuvate jaamade 
vahel; rong võib olla teisega haagitud 
ja/või osadeks jagatud ning selle eri osadel 
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võib olla erinev lähte- ja sihtkoht, 
tingimusel et kõik vagunid ületavad 
vähemalt ühe piiri;

võib olla erinev lähte- ja sihtkoht, 
tingimusel et kõik vagunid ületavad 
vähemalt ühe piiri; määruse (EÜ) 
nr 1370/2007 raamistikus opereeritavad 
piiriülesed linna-, linnalähi- ja 
piirkondliku transpordi teenused ei ole 
rahvusvahelised reisijateveo teenused;

Or. fr

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 raamistikus opereeritavad piiriüleseid linna-, linnalähi- ja 
piirkondliku transpordi teenuseid ei käsitleta rahvusvaheliste reisijateveo teenustena, kui 
need täidavad samu funktsioone ja vastavad samasugustele kohalikele vajadustele kui muud 
linna-, linnalähi- ja piirkondlikud transporditeenused.

Muudatusettepanek 277
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „rahvusvaheline reisijateveo teenus” –
reisijateveo teenus, mille puhul rong ületab 
vähemalt ühe liikmesriigi piiri ning mille 
peamine eesmärk on reisijate vedu 
erinevates liikmesriikides asuvate jaamade 
vahel; rong võib olla teisega haagitud 
ja/või osadeks jagatud ning selle eri osadel 
võib olla erinev lähte- ja sihtkoht, 
tingimusel et kõik vagunid ületavad 
vähemalt ühe piiri;

5) „rahvusvaheline reisijateveo teenus” –
reisijateveo teenus, mille puhul rong ületab 
vähemalt ühe liikmesriigi piiri ning mille 
peamine eesmärk on reisijate vedu 
erinevates liikmesriikides asuvate jaamade 
vahel; v.a piirkondlik transport ühes 
piiriüleses piirkonnas; rong võib olla 
teisega haagitud ja/või osadeks jagatud 
ning selle eri osadel võib olla erinev lähte-
ja sihtkoht, tingimusel et kõik vagunid 
ületavad vähemalt ühe piiri;

Or. fr

Selgitus

„Piirkonna” mõistet tuleb tõlgendada selle geograafilises tähenduses.

Muudatusettepanek 278
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „linna- ja linnalähiliinid” – veoteenused, 
mis vastavad linnakeskuse või linnastu 
ning kõnealuse keskuse või linnastu ja seda 
ümbritsevate piirkondade vahelise 
transpordi vajadustele;

6) „linna- ja linnalähiliinid” –
raudteeveoteenused, mida osutatakse 
võrgus, mis ei ole rööpmepõhine võrk, 
nagu metroo või trammiliinid, mis 
vastavad linnakeskuse või linnastu ning 
kõnealuse keskuse või linnastu ja seda 
ümbritsevate piirkondade vahelise 
transpordi vajadustele;

Or. en

Selgitus

Selgitus, et teha kindlaks seotud raudteevõrgud ning asjaomased raudteeteenuste pakkujad 
nendel võrkudel.

Muudatusettepanek 279
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „piirkondlikud liinid” — veoteenused, 
mis vastavad piirkonna 
transpordivajadustele;

7) „piirkondlikud liinid” — veoteenused, 
mis vastavad ühe liikmesriigi ühe või 
mitme piirkonna või kahe liikmesriigi 
vahel asuvate piiriüleste piirkondade
transpordivajadustele;

Or. fr

Selgitus

„Piirkonna” mõistet tuleb tõlgendada selle geograafilises tähenduses.

Muudatusettepanek 280
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „transiit” – Euroopa Liidu territooriumi
läbimine ilma kauba peale- või 
mahalaadimiseta ja/või ilma reisijate 
rongile tuleku ja mahaminekuta Euroopa 
Liidu territooriumil;

8) „transiit” – kaupade ja/või reisijate 
vedu, mille päritoluriik ja sihtkohariik 
asuvad väljaspool Euroopa Liidu 
territooriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 281
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks;

12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks, kui see nähakse ette 
siseriiklike sätetega;

Or. fr

Selgitus

Raudtee-ettevõtjate ülesandeks tuleb jätta nende transpordiplaanide organiseerimine ja 
liikmesriikide ülesandeks tuleb jätta kinnitatud taotlejate kindlaksmääramise eeskirjade 
määratlemine.

Muudatusettepanek 282
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks;

12) „taotleja” – tegevusloa saanud 
raudteeveo-ettevõtja, kellel on avalike 
teenuste osutamisega seonduv või ärihuvi 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks raudteeveo teenuste 
osutamiseks;

Or. en

Selgitus

Keerulise ja detailse tehnilise teabe kohaselt läbilaskevõime säilitamine koos võrgu 
läbilaskevõime jaotuse järjekindlusega, vältides igasugust väärkasutust või rööpmetega 
kauplemist, on volitatud taotleja tegevusloaga raudteeveo-ettevõtja. Igasugune taotlejate 
hulga laiendamine, välja arvatud selliste raudteeveo-ettevõtjate arvelt nagu kaubasaatjad või 
postiveoteenuse pakkujad, ei ole kooskõlas ELi määruse 913/2010 artikli 15 sätetega.

Muudatusettepanek 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks;

12) „taotleja” – loa saanud raudteeveo-
ettevõtja ning liikmesriikides, kes sellist 
võimalust ette näevad, muu füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas määrusele (EÜ) 
nr 1370/2007 vastavad pädevad asutused 
ning vedajad, kaubasaatjad ja 
kombineeritud veoteenuseid osutavad 
ettevõtjad, kellel on avalike teenuste 
osutamisega seonduv või ärihuvi 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks, et pakkuda vastavas 
piirkonnas raudteevedusid;

Or. de
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Selgitus

Ebakorrektne konsolideerimine. Sõnastus vastab direktiivile 2001/14/EG. Liinide taotlemine 
kellegi teise kui raudteeveo-ettevõtja poolt ei vii ühelgi juhul suurema läbilaskevõimeni.
Vastupidi: sellega antakse vaba voli kauplemisele napi varaga, milleks on 
raudteetransporditeed. On ette näha, et sellega aetakse liinihinnad kõrgele. Avaliku 
teenindamise teenuste tellijad peaksid seega kandma suuremaid kulusid.

Muudatusettepanek 284
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks;

12) „taotleja” – loa saanud raudteeveo-
ettevõtja ning liikmesriikides, kus riiklike 
õigusaktidega on selline võimalus ette 
nähtud, muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks, et pakkuda vastavas 
piirkonnas raudteevedusid;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
septembri 2010. aasta määruse (EU) nr 
913/2010 konkurentsivõimeliseks 
kaubaveoks kasutatava Euroopa 
raudteevõrgustiku kohta1 artikli 5 sätted 
kehtivad kaubaveo kohta selleks ehitatud 
koridorides;
________________
1 ELT L 276, 20.10.2010, lk 22.

Or. de

Selgitus

Praegused õigusaktid näevad ette, et liikmesriigid otsustavad ise, kas muud isikud või 
juriidilised isikud võivad taotleda infrastruktuuri läbilaskevõime omandamist. Sätteid 
üldistati ainult kaubaveokoridoridele, mis on ehitatud vastavalt määrusele 913/2010, andes 
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selged juhised selle olukorra kohta, kui läbilaskevõimet ei kasutata.

Muudatusettepanek 285
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) reguleeriv asutus on autonoomne ja 
sõltumatu asutus, mis luuakse igas 
liikmesriigis käesoleva direktiivi 
artiklis 55 ette nähtud tingimustel;

Or. fr

Selgitus

Konkurents võib olla vahend, et vastata ühiskonna ja selle esindajate väljendatud 
nõudmistele, kuid see ei saa olla eesmärk. Üldhuviteenuste edendamise idee nõuab nende 
eesmärkide ümberorienteerimist ning sellega seoses on reguleerivate asutuste roll kesksel 
kohal.

Muudatusettepanek 286
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21 a) „oluline rajatis” – rajatis, mis 
vastab kumulatiivselt järgmistele 
tingimustele:
- rajatist haldaval ettevõttel on vastaval 
turul turgu valitsev seisund;
- teenuserajatist haldav ettevõte suudab 
tehniliselt võimaldada juurdepääsu;
- rajatise juurdepääsu keelamine 
kõrvaldab tõenäoliselt kogu konkurentsi, 
kuna füüsiliselt või majanduslikult on 
võimatu antud rajatist kopeerida;
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- see on hädavajalik sama tõhusa 
raudteeveo-ettevõtja tegevuseks, ja
- ei ole ühtegi objektiivset selgitust 
rajatisele juurdepääsu tõkestamiseks.
Olulist rajatist võib käitada iga äriühing 
kas raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või 
raudteeveo-ettevõtja või mis tahes kolmas 
osapool;

Or. en

Selgitus

Mõiste „oluline rajatis” selgitamine on kõigi osapoolte huvides, et ära hoida tulevikus 
tekkida võivaid probleeme mõiste tõlgendamisel.

Muudatusettepanek 287
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21 a) „oluline rajatis” – rajatis, mis 
vastab kumulatiivselt järgmistele 
tingimustele:
- teenus on raudteeveo-ettevõtjale, eriti 
uutele konkurentidele, efektiivseks 
toimimiseks hädavajalik;
- teenuserajatist haldav ettevõte suudab 
tehniliselt võimaldada juurdepääsu 
vastavalt majanduslikele ja sotsiaalsetele 
tingimustele;
- rajatise juurdepääsu keelamine 
kõrvaldab tõenäoliselt kogu konkurentsi, 
kuna füüsiliselt või majanduslikult on 
võimatu antud rajatist kopeerida;

Or. en

Selgitus

Käesolev mõiste on tasakaalustatud käsitusviis, kuna see võtab arvesse mõlema osapoole 



AM\870642ET.doc 89/184 PE467.166v01-00

ET

huve. Ühelt poolt aitab see kaasa ausale konkurentsile, tõkestades rajatisi käitavatel 
äriühingutel diskrimineerida uusi konkurente neile olulistele rajatistele juurdepääsu 
keelamisega. Kuid teisalt ei peaks ettevõtjad olema kohustatud tegema midagi sellist, mis on 
lihtsalt võimatu kas läbilaskevõime või tehniliste küsimuste tõttu.

Muudatusettepanek 288
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et majandamise, 
haldamise ning haldus-, majandus- ja 
raamatupidamisküsimuste sisekontrolli 
osas oleksid liikmesriikidele otse või 
kaudselt kuuluvad või nende otsese või 
kaudse kontrolli all olevad raudteeveo-
ettevõtjad sõltumatud, mis tähendab, et 
eelkõige nende varad, eelarve ja 
raamatupidamine on riigi omadest lahus.

1. Liikmesriigid tagavad, et majandamise, 
haldamise ning haldus-, majandus- ja 
raamatupidamisküsimuste sisekontrolli 
osas oleksid raudteeveo-ettevõtjad,
sõltumata nende omandivormist, 
sõltumatud, mis tähendab, et eelkõige 
nende varad, eelarve ja raamatupidamine 
on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja
omadest lahus.

Or. en

Selgitus

Asjaomast raudteeveo-ettevõtjate kohustust peab kaaluma sõltumata nende avalikust või 
eraomandis olekust ning raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesannete ja tegevuste suhtes.

Muudatusettepanek 289
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuigi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
peab järgima tasude määramise ja 
läbilaskevõimsuse jaotamise raamistikku 
ning konkreetseid eeskirju, mille 
liikmesriigid on kehtestanud, vastutab ta 
oma majanduse, halduse ja sisekontrolli 

2. Kuigi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
peab järgima tasude määramise ja 
läbilaskevõimsuse jaotamise raamistikku 
ning konkreetseid eeskirju, mille 
liikmesriigid on kehtestanud, vastutab ta 
oma majanduse, halduse ja sisekontrolli 
eest, mis tähendab, et autonoomse 
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eest. ettevõtjana peavad tema juhtimise all 
tema käsutuses olema kõik äriteenused.

Or. nl

Selgitus

Selle lisa eesmärk on suurendada infrastruktuuri-ettevõtja iseseisvust. Infrastruktuuri-
ettevõtjate käsutuses peavad olema kõik osakonnad, mis on vajalikud ettevõtte iseseisvaks 
toimimiseks, sealhulgas finants-, õigus-, IT- ja strateegiaosakond.

Muudatusettepanek 290
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Infrastruktuuri-ettevõtja peab 
haldama oma IT-teenuseid, et tagada 
äriliselt tundliku teabe nõuetekohane 
kaitse.

Or. nl

Selgitus

Et tagada täielik sõltumatus katusorganisatsioonist ja teistest ettevõtetest, on tähtis, et igal 
infrastruktuuri-ettevõtjal on oma IT-osakond.

Muudatusettepanek 291
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid peavad lisaks tagama, 
et nii raudtee-ettevõtjad kui ka 
infrastruktuuri-ettevõtjad, kes ei ole 
üksteisest täiesti sõltumatud, on ise 
vastutavad oma personalipoliitika eest.
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Or. nl

Selgitus

Kuna infrastruktuuri-ettevõtjatel tuleb iseseisvalt otsuseid vastu võtta, siis tuleb neil võtta 
täielik vastutus ka oma personalipoliitika eest. Juhul kui nende personalipoliitika ei ole täiesti 
sõltumatu, ei pruugi olla võimalik seda tingimust täita.

Muudatusettepanek 292
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate majandamine 
vastavalt äripõhimõtetele

Raudteeveo-ettevõtjate majandamine

Or. en

Selgitus

Arvesse ei võeta ei üldisemaid makromajanduslikke eesmärke ega tõsiasja, et 
raudteetransport ja raudteeinfrastruktuuri teenused moodustavad osa üldhuviteenustest ega 
ole seetõttu piiratud äripõhimõtete kitsendustest, mis ei ole enam avaliku teenuse kohustuste 
sisseseadmisel liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 293
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võimaldavad raudteeveo-
ettevõtjatel kohandada oma tegevust 
turunõuetega ja korraldada seda tegevust 
juhtorganite vastutusel, et pakkuda 
tõhusaid ja asjakohaseid teenuseid 
nõutavale teeninduskvaliteedile vastava 
madalaima võimaliku hinna eest.

Liikmesriigid võimaldavad raudteeveo-
ettevõtjatel kohandada oma tegevust 
turunõuetega ja pakkuda usaldusväärseid
ja asjakohaseid raudteeteenuseid, kaasa 
arvatud avalike teenuste kui avaliku huvi 
teenuste osutamise kohustus 
raudteetranspordi raamistikus.

Or. en
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Selgitus

Raudteeveo-ettevõtjate liikumine piisava turule orienteerituse suunas ei tohiks mõjutada
nende avalike teenuste osutamise kohustust asjassepuutuva liikmesriigiga sõlmitud lepingu 
raamistikus. 

Muudatusettepanek 294
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjaid majandatakse 
kooskõlas äriühingute suhtes 
kohaldatavate põhimõtetega , olenemata 
ettevõtjate omandivormist . See kehtib ka 
neile liikmesriikide poolt määratud 
avaliku teenindamise kohustuse ja nende 
avaliku teenindamise lepingute kohta, 
mille nad riigi pädevate asutustega 
sõlmivad.

Raudteeveo-ettevõtjate juhatustel on 
ettevõtte juhtimise ainukohustus ning nad 
peavad püüdma arvesse võtta aktsionäride 
huve, töötajate huve ning avalikke huve.

Or. en

Selgitus

Kuna viidatakse ettevõtte toimimisele ja ülesannetele, peaks olema selgem mõiste, mis 
tuvastaks juhatuse kohustusi, juhatus peab igas ettevõttes tegutsema avaliku huvi ja 
aktsionäride huvides, vaatamata vormile ja nõutud suunistele.

Muudatusettepanek 295
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raudteeveo-ettevõtjad koostavad oma 
äriplaani, sealhulgas investeerimis- ja 
rahastamiskavad. Selliste kavade eesmärk 
on saavutada ettevõtja finantstasakaal ja 
muud tehnilise, ärilise ja rahalise 

2. Raudteeveo-ettevõtjad koostavad oma 
äriplaani, sealhulgas investeerimis- ja 
rahastamiskavad.
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juhtimise eesmärgid; samuti esitavad nad 
kõnealuste eesmärkide saavutamise viisi.

Or. en

Selgitus

Vastavalt lõikes 1 esitatud selgitusele on teine lause liiane.

Muudatusettepanek 296
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raudteeveo-ettevõtjad koostavad oma 
äriplaani, sealhulgas investeerimis- ja 
rahastamiskavad. Selliste kavade eesmärk 
on saavutada ettevõtja finantstasakaal ja 
muud tehnilise, ärilise ja rahalise juhtimise 
eesmärgid; samuti esitavad nad kõnealuste 
eesmärkide saavutamise viisi.

2. Raudteeveo-ettevõtjad koostavad oma 
äriplaani, sealhulgas investeerimis- ja 
rahastamiskavad. Selliste kavade eesmärk 
on saavutada ettevõtja finantstasakaal ja 
muud tehnilise, ärilise ja rahalise juhtimise 
eesmärgid maksimaalse tulemuslikkuse, 
tõhususe ja konkurentsivõime 
saavutamiseks. Ettevõtjad peavad
kõnealuste eesmärkide saavutamise viisi
oma eelarves kajastama ja käsitlema.

Or. es

Selgitus

Finantstasakaalu saavutamiseks tuleb eesmärgid kindlaks määrata, ent sellega peavad 
kaasnema selged tõhususe, tulemuslikkuse ja konkurentsivõime saavutamise ning teenuse 
parandamise kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alustada uut tegevust raudteega seotud e) alustada uut tegevust raudteega seotud 



PE467.166v01-00 94/184 AM\870642ET.doc

ET

valdkondades. valdkondades, ilma et see piiraks 
käesoleva direktiivi sätteid.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ennetada olukorda, kus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja
raudtee-ettevõtete jaoks kasulikud uued tegevused lähevad vastuollu direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 298
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui raudteeveo-ettevõtja kuulub otseselt 
või kaudselt liikmesriigile või on 
liikmesriigi otsese või kaudse kontrolli all, 
ei ole tal majandamise suhtes rohkem 
kontrolliõigusi kui need majandamisega 
seotud õigused, mis siseriikliku 
äriühinguõiguse kohaselt on eraõigusliku 
aktsiaseltsi aktsionäridel. Lõikes 3 
nimetatud poliitilised suunised, mille riik 
võib äriühingute jaoks kehtestada seoses 
aktsionäridepoolse kontrolli teostamisega, 
võivad olla üksnes üldised ega tohi 
takistada juhtkonna konkreetsete 
äriotsuste tegemist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lasta kindlaks määrata siseriiklike ettevõtjate staatus. Lisaks ei saa 
juhtimistava panna keelu alla seoses eraõigusliku oportunistliku juhtimise hiljutiste vigadega, 
mis kutsusid esile praeguse finants- ja majanduskriisi.

Muudatusettepanek 299
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui raudteeveo-ettevõtja kuulub otseselt 
või kaudselt liikmesriigile või on 
liikmesriigi otsese või kaudse kontrolli all, 
ei ole tal majandamise suhtes rohkem 
kontrolliõigusi kui need majandamisega 
seotud õigused, mis siseriikliku 
äriühinguõiguse kohaselt on eraõigusliku 
aktsiaseltsi aktsionäridel. Lõikes 3 
nimetatud poliitilised suunised, mille riik 
võib äriühingute jaoks kehtestada seoses 
aktsionäridepoolse kontrolli teostamisega, 
võivad olla üksnes üldised ega tohi 
takistada juhtkonna konkreetsete 
äriotsuste tegemist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Täielik vastutus on juhatusel, kes võtab arvesse aktsionäride tahet vajalike suuniste 
rakendamisel.

Muudatusettepanek 300
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Jaotis 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infrastruktuuri majandamise, vedude ja eri 
veoliikide lahusus

Infrastruktuuri majandamise ja vedude 
lahusus

Or. en

Selgitus

Kolme olemasoleva direktiivi ühendamisel tekkiv reguleerimisala ei tohiks lisada uusi 
lahususe kriteeriume lisaks juba olemasolevatele kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuste lahusus Tõhus eraldamine

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kohandada pealkiri, et ette näha 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja transpordiettevõtjate tõhus (juriidiline, 
organisatsiooniline ja otsuste tegemise) eraldamine, mis on peamine tegur turu avamiseks ja 
tõelise Euroopa raudteesüsteemi loomiseks.

Muudatusettepanek 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuste lahusus Raamatupidamisarvestuste läbipaistev 
lahusus

Or. en

Muudatusettepanek 303
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeveo-ettevõtjate 
osutatavate veoteenustega, ja äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeinfrastruktuuri 
majandamisega, koostatakse ja avaldatakse 

1. Liikmesriigid tagavad, et äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeveo-ettevõtjate 
osutatavate veoteenustega, ja äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeinfrastruktuuri 
majandamisega, koostatakse ja avaldatakse 
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eraldi kasumiaruanded ja bilansid. Ühele 
nimetatud tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ei või teisele üle kanda.

eraldi kasumiaruanded ja bilansid. Ühele 
nimetatud tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ei või teisele üle kanda, juhul 
kui tegemist ei ole avalike teenuste 
osutamise kohustuse kompenseerimisega 
transporditeenuste kui avaliku huvi 
teenuste raamistikus.

Or. en

Selgitus

Sellised ülekandmised on lubatud teatud volitustega ning siis, kui raudteeveo-ettevõtjal on 
õigus teatud raudteevõrgul tegutseda, et täita avalike teenuste osutamise kohustusi.

Muudatusettepanek 304
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeveo-ettevõtjate 
osutatavate veoteenustega, ja äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeinfrastruktuuri 
majandamisega, koostatakse ja avaldatakse 
eraldi kasumiaruanded ja bilansid. Ühele 
nimetatud tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ei või teisele üle kanda.

1. Liikmesriigid tagavad, et äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeveo-ettevõtjate 
osutatavate veoteenustega, ja äritegevuse 
kohta, mis on seotud raudteeinfrastruktuuri 
majandamisega, koostatakse ja avaldatakse 
eraldi kasumiaruanded ja bilansid. Ühele 
nimetatud tegevusaladest makstud riiklikke 
vahendeid ja raudteele juurdepääsu 
tasusid ei või teisele üle kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti võivad liikmesriigid ette näha, et 
lahushoidmine nõuab, et ühes äriühingus 

2. Samuti võivad liikmesriigid ette näha, et 
lahushoidmine nõuab, et ühes äriühingus 
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luuakse selgepiirilised osakonnad või et 
infrastruktuuri ja veoteenuseid majandavad 
eraldiseisvad üksused.

luuakse selgepiirilised osakonnad või et 
infrastruktuuri ja veoteenuseid majandavad 
eraldiseisvad üksused. Struktuurilise 
eraldatusega seoses valitud võimaluste 
eesmärk peab olema tagada konkurentsi 
areng, investeeringute jätkamine ja 
teenuste osutamise tõhusus kuludega 
võrreldes.

Or. fr

Selgitus

Infrastruktuuride juhtimise ja teenuste osutamise struktuuriliseks eraldamiseks on võimalikud 
erinevad mudelid.

Muudatusettepanek 306
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuri tasudest saadav tulu, 
teistest äritegevustest tekkinud ülejääk 
ning raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale 
eraldatud riiklikud vahendid ei ole 
ülekantavad teistele juriidilistele isikutele.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte tagab, et olukordades, kus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei ole mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast sõltumatu, ei saa antud raudteeveo-ettevõtja kasu 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tulu ülekandmisest teiste äritegevuste toetamiseks, kuna see 
annaks antud raudteeveo-ettevõtjale soovimatu konkurentsieelise oma konkurentide ees ja 
seega põhjustaks turu moonutamist.

Muudatusettepanek 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuri tasudest saadav tulu, 
teistest äritegevustest tekkinud ülejääk 
ning raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale 
eraldatud riiklikud vahendid ei ole 
ülekantavad teistele juriidilistele isikutele.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte tagab, et olukordades, kus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei ole mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast sõltumatu, ei saa antud raudteeveo-ettevõtja kasu 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tulu ülekandmisest teiste äritegevuste toetamiseks, kuna see 
annaks antud raudteeveo-ettevõtjale soovimatu konkurentsieelise oma konkurentide ees ja 
seega põhjustaks turu moonutamist.

Muudatusettepanek 308
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et koostatakse ja 
avaldatakse kasumiaruanded ning bilanss 
nii raudtee-kaubaveoteenuste kui ka 
reisijateveoteenuste osutamisega seotud 
äritegevuse kohta. Veoteenuste kui avalike 
teenuste osutamiseks eraldatavad riiklikud 
vahendid tuleb näidata eraldi avaliku 
teenindamise iga lepingu asjaomases 
raamatupidamisarvestuses ja neid ei või 
üle kanda tegevusele, mis on seotud 
muude veoteenuste osutamisega või muu 
äritegevusega.

3. Liikmesriigid tagavad, et koostatakse ja 
avaldatakse kasumiaruanded ning bilanss 
raudteeveoteenuste osutamisega seotud 
äritegevuse kohta. Veoteenuste kui avalike 
teenuste osutamiseks eraldatavad riiklikud 
vahendid tuleb näidata eraldi avaliku 
teenindamise iga lepingu asjaomases 
raamatupidamisarvestuses, mis on seotud 
raudteeveo-ettevõtja tegevusega.

Or. en
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Selgitus

Liiga palju ettevõtetele suunatud ettekirjutusi, mis võiksid ühtida nende enda eelarverea 
projekti koostamise üldreeglitega. Läbipaistvus, äritulude ja riigi toetusest pärinevate 
rahavoogude eraldamine on piisav tõend iga asjassepuutuva tegevuse tõendamiseks.

Muudatusettepanek 309
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 3 nimetatud eri 
tegevusalade raamatupidamisarvestus peab 
võimaldama kontrollida, et ühele 
tegevusalale makstud riiklike vahendite 
ülekandmine teisele tegevusalale oleks 
keelatud.

4. Infrastruktuuri tasude täieliku 
läbipaistvuse tagamiseks peab lõigetes 1, 
2a ja 3 nimetatud eri tegevusalade 
raamatupidamisarvestus võimaldama 
kontrollida, et infrastruktuuri tasudest 
saadava tulu, teistest äritegevustest 
tekkiva ülejäägi ja ühele 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale makstud 
riiklike vahendite ülekandmine teisele 
tegevusalale oleks keelatud.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et tulu raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt teistele 
tegevusaladele ülekandmise keelu täitmist saab kontrollida. Käesolev keeld tagab, et ükski 
raudteeveo-ettevõtja ei saa konkurentsieelist.

Muudatusettepanek 310
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 3 nimetatud eri 
tegevusalade raamatupidamisarvestus peab 
võimaldama kontrollida, et ühele 
tegevusalale makstud riiklike vahendite 

4. Lõigetes 1 ja 3 nimetatud eri 
tegevusalade raamatupidamisarvestus peab 
võimaldama kontrollida, et ühele 
tegevusalale makstud riiklike vahendite ja 
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ülekandmine teisele tegevusalale oleks 
keelatud.

raudteele juurdepääsu tasude 
ülekandmine teisele tegevusalale oleks 
keelatud. Selleks peab 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja avaldama 
andmed oma tulude kohta, kus on eraldi 
ära toodud riiklikest vahenditest saadud 
tulu ja raudteele juurdepääsu tasudest 
saadud tulu, samuti majandamisega 
seotud investeeringud, raudtee 
infrastruktuuri ja rajatiste uuendamisega 
seotud investeeringud.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 3 nimetatud eri 
tegevusalade raamatupidamisarvestus peab 
võimaldama kontrollida, et ühele 
tegevusalale makstud riiklike vahendite 
ülekandmine teisele tegevusalale oleks 
keelatud.

4. Infrastruktuuri tasude täieliku 
läbipaistvuse tagamiseks peab lõigetes 1, 
2a ja 3 nimetatud eri tegevusalade 
raamatupidamisarvestus võimaldama 
kontrollida, et infrastruktuuri tasudest 
saadava tulu, teistest äritegevustest 
tekkiva ülejäägi ja ühele 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale makstud 
riiklike vahendite ülekandmine teisele 
tegevusalale oleks keelatud.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et tulu raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt teistele 
tegevusaladele ülekandmise keelu täitmist saab kontrollida. Käesolev keeld tagab, et ükski 
raudteeveo-ettevõtja ei saaks kasutada konkurentsieelist, rahastades raudteeteenuse 
osutamist raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teenitud tuludest.

Muudatusettepanek 312
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
põhiülesannete sõltumatus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatus

Or. en

Selgitus

Kuna olemasolevad seadusandlikud tekstid käsitlevad ainult raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
ja raudteeveo-ettevõtja vahelist sõltumatust, siis ei ole eksitavat ja liiast nimetust vaja.

Muudatusettepanek 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Ühinemine konsolideerimisgrupiks ei 
ole vastuolus käesolevas artiklis 
määratuga, seni kuni on tagatud, et 
ettevõtjad on äriõiguslikult sõltumatud.

Or. de

Selgitus

Praegune sõnastus on ebaselge ja lubab mitmeid tõlgendusviise. Vaja on teha selgeks, et 
valdusettevõtjad, mis on arvukates Euroopa Liidu riikides hetkel täie õigusega olemas on, on 
ka lubatud.

Muudatusettepanek 314
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud Liikmesriigid tagavad, et ülesanded, 
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ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

millega määratakse kindlaks infrastruktuuri 
võrdne ja mittediskrimineeriv kasutamine, 
antakse asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Or. en

Selgitus

II lisale pole vaja viidata, kuna raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ülesanded on juba mõistete 
all loetletud.

Muudatusettepanek 315
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
nende asutuste või ettevõtjate
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.
Reguleeriv asutus tagab nende põhimõtete 
nõuetekohase rakendamise vastavalt 
artiklis 56 määratletud tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Reguleeriv asutus peab kontrollima nende ülesannete võrdset ja mittediskrimineerivat 
kasutamist.

Muudatusettepanek 316
Werner Kuhn
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Selleks et tagada võrdväärne ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile, tagavad 
liikmesriigid, et artikli 3 lõike 2 kohaselt 
määratletud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja on sõltumatu vähemalt vastavalt 
I a lisas toodud kriteeriumidele. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Siiski on raudteevõrgu liikluse 
haldamiseks vajalik raudteeveo-ettevõtjate 
ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
vaheline tõhus koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.
See ei tähenda, et raudtee-ettevõtjad ja 
infrastruktuuri-ettevõtjad ei saaks teha 
liikmesriigi raudteevõrgustiku 
igapäevatoimingutes tihedat koostööd.

Or. nl

Muudatusettepanek 319
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Selleks et tagada võrdväärne ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile, tagavad 
liikmesriigid, et artikli 3 lõike 2 kohaselt 
määratletud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja on sõltumatu oma õiguslikus 
vormis ja otsustusprotsessis vähemalt 
vastavalt I a lisas toodud kriteeriumidele. 
Sõltumata organisatsioonilisest struktuurist 
tuleb tõendada, et see eesmärk on 
saavutatud.

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse eesmärk peab olema tagatud põhiülesannete 
seadmisel. I a lisa määratleb sõltumatuse miinimumkriteeriumid, millest tuleb kinni pidada.
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Muudatusettepanek 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Liikmesriigid tagavad, et ülesanded, 
millega määratakse kindlaks infrastruktuuri 
võrdne ja mittediskrimineeriv kasutamine, 
antakse asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Or. it

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepaneku eesmärk on viia II lisas loetletud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate põhiülesanded käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepanek 321
David-Maria Sassoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Selleks et tagada võrdväärne ja 
mittedirskrimineeriv juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile, tagavad 
liikmesriigid, et artikli 3 lõike 2 kohaselt 
määratletud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja on sõltumatu oma õiguslikus 
vormis ja otsustusprotsessis vähemalt 
vastavalt I a lisas toodud kriteeriumidele. 
Sõltumata organisatsioonilisest struktuurist 
tuleb tõendada, et see eesmärk on 
saavutatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.
See ei tähenda, et raudteeveo-ettevõtjad ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei tohiks 
teha raudteevõrgu liikluse majandamisel 
tihedat koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas loetletud 
ülesanded, millega määratakse kindlaks 
infrastruktuuri võrdne ja 
mittediskrimineeriv kasutamine, antakse 
asutustele või ettevõtjatele, kes ise 
raudteeveoteenuseid ei osuta. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Selleks et tagada võrdväärne ja 
mittedirskrimineeriv juurdepääs 
raudteeinfrastruktuurile, tagavad 
liikmesriigid, et artikli 3 lõike 2 kohselt 
määratletud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja on sõltumatu vähemalt vastavalt 
I a lisas toodud kriteeriumidele. Sõltumata 
organisatsioonilisest struktuurist tuleb 
tõendada, et see eesmärk on saavutatud.

Or. en
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Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse eesmärk peab olema tagatud põhiülesannete 
seadmisel. I a lisa määratleb sõltumatuse miinimukriteeriumid, millest tuleb kinni pidada.

Muudatusettepanek 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Article 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa vaadatakse saadud kogemustest 
lähtuvalt vajaduse korral läbi kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule (artikkel 290) võivad delegeeritud õigusaktid viia 
seadusandliku akti ebaoluliste punktide täiendamise või muutmiseni. Siin toodud ettepanek 
volitada komisjoni muutma delegeeritud õigusaktide teel raudteepoliitika ja raudteede 
reguleerimise olulisi aspekte ületab oluliselt neid mõõte, millega oleks õigustatud pädevuse 
andmine komisjonile. Muudatusi tuleb seetõttu teha tavapärase kaasotsustusmenetluse alusel.

Muudatusettepanek 325
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa vaadatakse saadud kogemustest 
lähtuvalt vajaduse korral läbi kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisas ei ole vaja loetleda raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesandeid, kuna need on juba 
mõistes nimetatud.
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Muudatusettepanek 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa vaadatakse saadud kogemustest 
lähtuvalt vajaduse korral läbi kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

Põhiülesanded on:

– otsuste tegemine rongiliinide jaotamise 
kohta, sealhulgas kasutatavuse 
kindlaksmääramine ja hindamine ning 
individuaalsete rongiliinide jaotamine ja 
– otsuste tegemine infrastruktuuri 
kasutustasu kohta, sealhulgas tasude 
kindlaksmääramine ja kogumine. 

Or. it

Selgitus

II lisa on välja jäetud ja põhiülesannete kirjeldus on lisatud käesolevale artiklile.

Muudatusettepanek 327
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määrata raudteeveo-
ettevõtjatele või mõnele muule asutusele 
vastutuse raudteeinfrastruktuuri 
arendamisele kaasa aitamise eest näiteks 
investeeringute, hoolduse ja rahastamise 
kaudu .

Liikmesriigid võivad määrata raudteeveo-
ettevõtjatele või mõnele muule asutusele 
vastutuse raudteeinfrastruktuuri 
arendamisele kaasa aitamise eest näiteks 
investeeringute, hoolduse ja rahastamise 
kaudu. Siiski on iga liikmesriik ise 
vastutav oma raudteeinfrastruktuuri 
arendamise eest, pidades silmas Euroopa 
Liidu üldisi eesmärke, nagu ühtse 
Euroopa raudteepiirkonna loomine, mis 
kindlustaks liikuvuse ja koostalitlusvõime 
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ning vähendaks transpordisektori 
tekitatud saastet.

Or. ro

Selgitus

Iga liikmesriik vastutab ise oma raudteeinfrastruktuuri arendamise eest, pidades silmas 
Euroopa Liidu üldisi eesmärke, nagu ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomine, mis 
kindlustaks liikuvuse ja koostalitlusvõime ning vähendaks transpordisektori tekitatud saastet.

Muudatusettepanek 328
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei
ole õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu, 
teostavad IV peatüki III ja IV jaos 
kirjeldatud funktsioone tasusid määrav 
asutus ja läbilaskevõimet eraldav asutus, 
kes on oma õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud .

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse eesmärk, naguon määratletud I a lisas, muudab 
tasusid määrava ja/või jaotusega tegeleva asutuse nõude liiaseks. I a lisas määratletakse 
sõltumatuse miinimukriteeriumid, millest tuleb kinni pidada.

Muudatusettepanek 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei 
ole õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu, 
teostavad IV peatüki III ja IV jaos 
kirjeldatud funktsioone tasusid määrav 
asutus ja läbilaskevõimet eraldav asutus, 
kes on oma õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud .

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse eesmärk, naguon määratletud I a lisas, muudab 
tasusid määrava ja/või jaotusega tegeleva asutuse nõude liiaseks. I a lisas määratletakse 
sõltumatuse miinimukriteeriumid, millest tuleb kinni pidada.

Muudatusettepanek 330
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei 
ole õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu, 
teostavad IV peatüki III ja IV jaos 
kirjeldatud funktsioone tasusid määrav 
asutus ja läbilaskevõimet eraldav asutus, 
kes on oma õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud .

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei 
ole õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest läbilaskevõime 
jaotuse ja tasude määramise osas
sõltumatu, teostavad IV peatüki II ja III 
jaos kirjeldatud tasusid määrav asutus ja 
läbilaskevõimet eraldav asutus, kes on oma 
õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 331
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei 
ole õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu, 
teostavad IV peatüki III ja IV jaos 
kirjeldatud funktsioone tasusid määrav 
asutus ja läbilaskevõimet eraldav asutus, 
kes on oma õigusliku vormi poolest, 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud .

2. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei 
ole institutsionaalse ja õigusliku vormi 
poolest, organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu, 
teostavad IV peatüki II ja III jaos 
kirjeldatud funktsioone tasusid määrav 
asutus ja läbilaskevõimet eraldav asutus, 
kes on oma institutsioonilise ja õigusliku 
vormi poolest ja nende 
organisatsiooniliselt ja 
otsustusfunktsioonide osas kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatud.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Antud lõikes sätestatud 
põhiülesannete täitmisel 
otsustusprotsessis sõltumatuse tagamiseks 
peavad liikmesriigid tagama, et käesoleva 
direktiivi ülevõtmisest alates peab 
põhiülesannete täitmise eest vastutav 
personal: (a) olema õiguslikult ja 
lepinguliselt sõltumatu mis tahes 
raudteeveo-ettevõtjast või äriühingust, mis 
kontrollib ühte või mitut raudtee-ettevõtet; 
(b) asuma erinevas hoones kui mis tahes 
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raudteeveo-ettevõtja või äriühing, mis 
kontrollib ühte või mitut raudtee-ettevõtet; 
(c) kinni pidama õiguslikult või 
lepinguliselt sätestatud oma 
tööülesannetega seotud informatsiooni 
konfidentsiaalsusnõuetest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võtta kasutusele siduvad struktuurilised nõuded 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate jaoks, et parandada põhiülesannete täitmise läbipaistvust.

Muudatusettepanek 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Antud lõikes sätestatud 
põhiülesannete täitmisel 
otsustusprotsessis sõltumatuse tagamiseks 
peavad liikmesriigid kindlustama, et 
käesoleva direktiivi ülevõtmisest alates ei 
tohi põhiülesannete täitmise eest vastutav 
personal töötada kahe aasta jooksul mis 
tahes töökohal raudtee-ettevõttes või 
äriühingus, mis kontrollib ühte või mitut 
raudteeveo-ettevõtjat.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võtta kasutusele siduvad struktuurilised nõuded 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate jaoks, et parandada põhiülesannete täitmise läbipaistvust.

Muudatusettepanek 334
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui IV peatüki 2. ja 3. jao sätetes 
viidatakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
põhiülesannetele, tähendab see seda, et 
kõnealuseid ülesandeid kohaldatakse ka 
tasusid määrava asutuse või
läbilaskevõimet jaotava asutuse vastava 
pädevusvaldkonna suhtes.

3. Käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäevaks esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande I a lisas toodud 
kohustuste rakendamise kohta. Komisjon 
esitab kõnealuse aruande rakendamise 
kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad aruande selle kohta, kuidas toimus I a lisa sätete ülevõtmine. Komisjon 
esitab kõnealuse aruande nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui IV peatüki 2. ja 3. jao sätetes 
viidatakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
põhiülesannetele, tähendab see seda, et 
kõnealuseid ülesandeid kohaldatakse ka 
tasusid määrava asutuse või 
läbilaskevõimet jaotava asutuse vastava 
pädevusvaldkonna suhtes.

3. Käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäevaks esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande I a lisas toodud 
kohustuste rakendamise kohta. Komisjon 
esitab kõnealuse aruande rakendamise 
kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad aruande selle kohta, kuidas toimus I a lisa sätete ülevõtmine. Komisjon 
esitab kõnealuse aruande nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 336
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui on vaja teha struktuurilisi 
muutusi, et viia siseriiklikud 
organisatsioonid vastavusse käesoleva 
direktiiviga, siis viiakse kõik kaadri 
üleviimised läbi vastavalt kehtivatele 
siseriiklikele õigusaktidele ja tervishoiu, 
ohutuse, sotsiaalsete tingimuste ja 
töötajate õiguste regulatiivsetele 
eeskirjadele, mis ei too endaga kaasa 
sotsiaalsete ja töötingimuste halvenemist.

Or. fr

Selgitus

See säte juhib tõhusat üleviimist. Üleviimiste puhul tuleb täielikult järgida siseriiklikke 
õigusakte, mis on seotud tervishoiu, ohutuse, sotsiaal- ja töötingimustega ning töötajate 
õigustega.

Muudatusettepanek 337
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Grupisisene ühinemine ei ole 
käesoleva artikli sätetega vastuolus, 
eeldades, et on tagatud äriühingute või 
juriidiliste isikute sõltumatus 
äriühinguõiguse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli sätete parandamine, võttes arvesse liikmesriikides erinevaid 
organisatsioonimudeleid.
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Muudatusettepanek 338
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
personalil, kes omab läbilaskevõime 
jaotuse ning tasu määramise 
funktsioonide kohta tundlikku äriteavet, 
ei ole lubatud kolmeaastase 
piiranguperioodi jooksul tööle minna 
raudteeveo-ettevõtja juurde.

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja läbilaskevõime jaotuse ning tasu määramise funktsioonide 
kohta tundlikku äriteavet omava personali üleminek raudteeveo-ettevõtja juurde on lubatud 
ainult pärast kolmeaastase piiranguperioodi möödumist.

Muudatusettepanek 339
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks I a lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaldamist, on personali 
üleminek raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel 
lubatud tingimusel, et peetakse kinni 
põhifunktsioonidega seotud tundliku 
äriteabe edastamise keelust.
Eelmainitud personali üleminek peab 
vastama asjakohasele siseriiklikule 
õigusele ning tervishoiu, ohutuse ning 
töötajate sotsiaal- ja töötingimusi 
reguleerivatele sätetele ning üleminek ei 
tohi põhjustada töötajate sotsiaal- ja 
töötingimuste halvenemist.
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Or. en

Selgitus

Käesolev säte tegeleb personali ülemineku küsimusega. Need üleminekud peavad toimuma 
täielikus kooskõlas tervishoiu, ohutuse, töötajate sotsiaal- ja töötingimuste ning töötajate 
õguste alaste siseriiklike õigusaktidega. Tundliku äriteabe edastamine on keelatud.

Muudatusettepanek 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks I a lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaldamist, on personali 
üleminek raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel 
lubatud tingimusel, et peetakse kinni 
põhifunktsioonidega seotud tundliku 
äriteabe edastamise keelust.
Eelmainitud personali üleminek peab 
vastama asjakohasele siseriiklikule 
õigusele ning tervishoiu, ohutuse ning 
töötajate sotsiaal- ja töötingimusi 
reguleerivatele sätetele ning üleminek ei 
tohi põhjustada töötajate sotsiaal- ja 
töötingimuste halvenemist.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte tegeleb personali ülemineku küsimusega. Need üleminekud peavad toimuma 
täielikus kooskõlas tervishoiu, ohutuse, töötajate sotsiaal- ja töötingimuste ning töötajate 
õguste alaste siseriiklike õigusaktidega. Tundliku äriteabe edastamine on keelatud.

Muudatusettepanek 341
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid arendavad oma 
siseriiklikku raudteeinfrastruktuuri, võttes 
vajaduse korral arvesse Euroopa Liidu 
üldisi vajadusi. Selleks avaldavad nad 
hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegia, et täita 
raudteesüsteemi usaldusväärsel ja 
jätkusuutlikul rahastamisel põhinevaid 
tulevasi liikuvusvajadusi. Strateegia 
hõlmab vähemalt viit aastat ja seda 
uuendatakse.

1. Liikmesriigid arendavad oma 
siseriiklikku raudteeinfrastruktuuri, võttes 
vajaduse korral arvesse Euroopa Liidu 
üldisi vajadusi. Selleks avaldavad nad 
hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegia, mille eesmärk on
täita raudteesüsteemi usaldusväärsel ja 
jätkusuutlikul rahastamisel põhinevaid 
tulevasi liikuvusvajadusi ning mille osas 
konsulteeritakse asjaomaste kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ning muude 
huvitatud pooltega. Strateegia hõlmab 
vähemalt viit aastat ja seda uuendatakse.

Or. es

Selgitus

Projektide täpsemaks kindlaksmääramiseks on vaja hõlmata asjaomaste poolte osalus.
Kogemused on näidanud, et selline avatus lisab esialgsetele projektidele väärtust ning 
muudab nende hilisema elluviimise lihtsamaks.

Muudatusettepanek 342
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid arendavad oma 
siseriiklikku raudteeinfrastruktuuri , võttes 
vajaduse korral arvesse Euroopa Liidu 
üldisi vajadusi. Selleks avaldavad nad 
hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegia, et täita 
raudteesüsteemi usaldusväärsel ja 
jätkusuutlikul rahastamisel põhinevaid 
tulevasi liikuvusvajadusi. Strateegia 
hõlmab vähemalt viit aastat ja seda 
uuendatakse.

1. Liikmesriigid arendavad oma 
siseriiklikku raudteeinfrastruktuuri , võttes 
vajaduse korral arvesse Euroopa Liidu 
üldisi vajadusi. Selleks avaldavad nad 
hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist ja konsulteerimist 
kõigi sidusrühmadega, eriti 
ametiühingute, majandussektori ühingute 
ja kasutajate esindajatega 
raudteeinfrastruktuuri arendamise 
strateegia, et täita raudteesüsteemi 
usaldusväärsel ja jätkusuutlikul 
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rahastamisel põhinevaid tulevasi 
liikuvusvajadusi. Strateegia hõlmab 
vähemalt kümmet aastat viieaastaste vahe-
eesmärkidega aastat ja seda uuendatakse.

Or. ro

Selgitus

Arvestades tõsise vajadusega investeerida raudteeinfrastruktuuri, siis riiklike 
raudteesüsteemide arendamise strateegia peaks katma vähemalt 10-aastase perioodi, 
sisaldades vaheeesmärke iga viie aasta järel. Selle strateegia koostamises peaksid osalema 
kõik sidusrühmad, eriti ametiühingud, majandussektori ühingud ja kasutajate esindajad.

Muudatusettepanek 343
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid ka rahastada
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

2. Ilma et see piiraks artiklite 31 ja 32 
tasude määramise raamistiku kohaldamist 
ning võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
peavad liikmesriigid ka rahastama
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad saavad tulu kasutustasudest ning riigi toetustest. Seetõttu 
ilma, et see piiraks tasumääramise raamistiku kohaldamist, peaks olema selgelt märgitud, et 
liikmesriikidel on turgu valitsev positsioon raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ülejäänud 
vajaduste rahastamiseks, et tagada raudteeinfrastruktuuri areng. 

Muudatusettepanek 344
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid ka rahastada
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

2. Kui tulubaasist ei piisa, et katta 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja rahalisi 
vajadusi, ilma et see piiraks artiklite 31 ja 
32 tasude määramise raamistiku 
kohaldamist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
ELi toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 
108, peavad liikmesriigid ka rahastama
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid ka rahastada
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

2. Ilma et see piiraks artiklite 31 ja 32 
tasude määramise raamistiku kohaldamist 
ning võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
peavad liikmesriigid ka rahastama
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri arengu toetamiseks ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tugeva 
finantsstruktuuri tagamiseks vastavalt liikmesriikide valikutele transpordipoliitikas aitab 
käesolev selgitus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatel õigesti kohaldada artiklites 31 ja 32 
sätestatud tasude määramise raamistikku.
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Muudatusettepanek 346
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid ka rahastada
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

2. Kui tulubaasist ei piisa, et katta 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja rahalisi 
vajadusi, ilma et see piiraks artiklite 31 ja 
32 tasude määramise raamistiku 
kohaldamist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
ELi toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 
108, peavad liikmesriigid ka rahastama
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid ka rahastada
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ELi 
toimimise lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
peavad liikmesriigid ka rahastama
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine, sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus esitab mittesiduva 
arvamuse selle kohta, kas äriplaan on 
asjakohane kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine, sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse mittediskrimineerival 
alusel läbilaskevõime taotlejatega ja 
määruses 2007/1370/EÜ esitatud pädevate 
asutustega seoses juurdepääsu ja 
kasutamise tingimustega ning 
infrastruktuuri olemuse, sellega seotud 
teenuste osutamise ja selle arendamisega.
Artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus 
esitab mittesiduva arvamuse selle kohta, 
kas äriplaan põhjustab taotlejatevahelist 
diskrimineerimist.

Or. fr

Selgitus

Sektori toetamiseks tuleb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt infrastruktuuri läbilaskevõime 
taotlejatega konsulteerida seoses äriplaani aspektidega, mis on seotud infrastruktuurile 
juurdepääsu, selle kasutamise, sellega seotud teenuste osutamise ja selle arendamisega.
Selline konsulteerimine tuleb läbi viia mittediskrimineerival viisil. Reguleeriv asutus avaldab 
arvamust seoses taotlejatevahelise võimaliku diskrimineerimisega äriplaanis.

Muudatusettepanek 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine, sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus esitab mittesiduva 
arvamuse selle kohta, kas äriplaan on 
asjakohane kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine, sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne investeerimiskava
kinnitamist konsulteeritakse 
läbilaskevõime taotlejatega. Artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus esitab 
mittesiduva arvamuse selle kohta, kas 
äriplaan on asjakohane kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
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vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus esitab mittesiduva 
arvamuse selle kohta, kas äriplaan on 
asjakohane kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse võimalike või 
olemasolevate läbilaskevõime taotlejatega.

Or. en

Selgitus

Huvitatud läbilaskevõime taotlejatega peab konsulteerima ja reguleeriv asutus ei saa 
liikmesriikide pädevate asutuste esitatud arvamusi täiendada, kuna on vaidluste korral 
tehniline vahekohtunik.

Muudatusettepanek 351
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus esitab mittesiduva 
arvamuse selle kohta, kas äriplaan on 
asjakohane kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus tagab, et asjaomaseid 
seadusi rakendatakse õigesti.

Or. nl
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Selgitus

Reguleerivate asutuste kohustus on jälgimine, mitte poliitika loomine.

Muudatusettepanek 352
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne äriplaani kinnitamist 
konsulteeritakse läbilaskevõime 
taotlejatega. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus esitab mittesiduva 
arvamuse selle kohta, kas äriplaan on 
asjakohane kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võtab 
vastu riigi määratud üldise poliitika raames 
ning lõike 1 kohast raudteeinfrastruktuuri 
arendamise strateegiat arvesse võttes 
äriplaani, mis sisaldab investeerimis- ja 
rahastamiskavu. Äriplaani eesmärk on 
tagada infrastruktuuri optimaalne ja tõhus 
kasutamine , sellega seotud teenuste 
osutamine ja selle arendamine ning 
kindlustada kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalik rahaline tasakaal ja 
vahendid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tagab, et enne investeerimisplaani
kinnitamist konsulteeritakse 
läbilaskevõime taotlejatega 
mittediskrimineerival viisil. Artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus esitab 
mittesiduva arvamuse selle kohta, kas 
äriplaan on teiste taotlejate suhtes 
diskrimineeriv.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tavapärastes 
äritingimustes ning hiljemalt kolme aasta 

välja jäetud
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jooksul oleks raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja bilansis tasakaalus ühelt poolt 
tulud infrastruktuuri kasutustasudest, 
ülejääk muust majandustegevusest ja 
riiklik toetus ning teiselt poolt 
infrastruktuurikulud. Vajaduse korral 
kuuluvad sinna hulka riigilt saadud 
ettemaksed.

Or. en

Selgitus

Ebavajalik ning liiga palju ette kirjutav säte.

Muudatusettepanek 354
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tavapärastes 
äritingimustes ning hiljemalt kolme aasta
jooksul oleks raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja bilansis tasakaalus ühelt poolt 
tulud infrastruktuuri kasutustasudest, 
ülejääk muust majandustegevusest ja 
riiklik toetus ning teiselt poolt 
infrastruktuurikulud. Vajaduse korral 
kuuluvad sinna hulka riigilt saadud 
ettemaksed.

Liikmesriigid tagavad, et tavapärastes 
äritingimustes ning mõistliku aja jooksul 
oleks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
bilansis tasakaalus ühelt poolt tulud 
infrastruktuuri kasutustasudest, ülejääk 
muust majandustegevusest ja riiklik toetus 
ning teiselt poolt infrastruktuurikulud. 
Vajaduse korral kuuluvad sinna hulka 
riigilt saadud ettemaksed.

Or. en

Selgitus

Olemasolevas direktiivi 2001/14 tekstis on vähem ettekirjutusi, jättes liikmesriikidele 
võimaluse hinnata raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate bilanssi.

Muudatusettepanek 355
Debora Serracchiani
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tavapärastes 
äritingimustes ning hiljemalt kolme aasta 
jooksul oleks raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja bilansis tasakaalus ühelt poolt 
tulud infrastruktuuri kasutustasudest, 
ülejääk muust majandustegevusest ja 
riiklik toetus ning teiselt poolt 
infrastruktuurikulud. Vajaduse korral 
kuuluvad sinna hulka riigilt saadud 
ettemaksed.

Liikmesriigid tagavad, et tavapärastes 
äritingimustes ei oleks 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja bilansis 
finantsdefitsiiti rohkem kui kahel 
järjestikusel aastal ning oleks tasakaalus 
ühelt poolt tulud infrastruktuuri 
kasutustasudest, ülejääk muust 
majandustegevusest ja riiklik toetus ning 
teiselt poolt infrastruktuurikulud. Vajaduse 
korral kuuluvad sinna hulka riigilt saadud 
ettemaksed, aastane intressimäär ning 
jätkusuutlik pikaajalise varade 
uuendamise rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks võimalikku 
pikaajalist eesmärki katta kõikide 
transpordiliikide infrastruktuurikulud 
kasutajate arvelt, lähtudes eri 
transpordiliikide diskrimineerimata 
konkurentsist tingimustes, kus 
raudteeveod suudavad teiste veoliikidega 
konkureerida, võib liikmesriik artiklite 31 
ja 32 kohase tasude määramise 
raamistiku piires nõuda, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tasakaalustaks oma bilansi riikliku 
toetuseta.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ilma et teistel transpordiliikidel oleks kohustus katta infrastruktuuriga seotud kulusid, on 
„ausale konkurentsile” viitamine mõttetu.

Muudatusettepanek 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksuse bilansi passivasse võib kuni 
võlgade kustutamiseni kanda kõik võlad, 
mis ettevõtja on võtnud nii 
finantsinvesteeringuteks kui ka 
raudteevedudest või raudteeinfrastruktuuri 
majandamisest tulenevate ülemääraste 
tegevuskulude katmiseks. Tütarettevõtjate 
tegevusest tulenevaid võlgu ei võeta 
arvesse. 

Üksuse bilansi passivasse võib kuni 
võlgade kustutamiseni kanda kõik võlad, 
mis ettevõtja on võtnud nii 
finantsinvesteeringuteks kui ka 
raudteevedudest või raudteeinfrastruktuuri 
majandamisest tulenevate ülemääraste 
tegevuskulude katmiseks.

Or. ro

Selgitus

Raudtee-ettevõtjate võlgade läbipaistvaks vähendamiseks tuleb arvesse võtta ka 
tütarettevõtete tegevusest tulenevaid võlgu.

Muudatusettepanek 358
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldada selliste 
võlgade ega võlaintresside suhtes, mis on 
ettevõtjale tekkinud pärast 15. märtsi 2001 
või pärast Euroopa Liiduga ühinemise 
kuupäeva nende liikmesriikide puhul, mis 
liitusid ELiga pärast 15. märtsi 2001.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldada selliste 
võlgade ega võlaintresside suhtes, mis on 
ettevõtjale tekkinud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
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Or. de

Selgitus

Jätkuvalt on vajalik asetada raudteeveo-ettevõtjad tugevale rahalisele alusele ja vabastada 
nad minevikus tekkinud võlgadest. See ei ole vaatamata juba 1991. aastal vastu võetud 
sätetele (direktiiv 91/440 EMÜ) paljudes liikmesriikides aset leidnud. Raudteesektori 
tõhusaks toetamiseks on vajalik võlgadest vabastamine. Selle jaoks on kuupäev 15. märts 
2001 või uute liikmesriikide liitumiskuupäev liiga varajane.

Muudatusettepanek 359
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvatele raudteeveo-ettevõtjatele tuleb 
anda kõikide liikmesriikide 
infrastruktuurile juurdepääsu õigus 
rahvusvahelise reisijateveo teenuse 
osutamiseks. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
rahvusvahelise reisijateveo teenuse vältel
õigus reisijaid peale võtta igast 
rahvusvahelisel marsruudil paiknevast 
jaamast ja lasta neil maha minna teises 
jaamas, sealhulgas samas liikmesriigis 
paiknevates jaamades.

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvatele raudteeveo-ettevõtjatele tuleb 
anda kõikide liikmesriikide 
infrastruktuurile juurdepääsu õigus 
rahvusvahelise reisijateveo teenuse 
osutamiseks. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
õigus reisijaid peale võtta igast marsruudil 
paiknevast jaamast ja lasta neil maha 
minna teises jaamas, sealhulgas samas 
liikmesriigis paiknevates jaamades.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvatele raudteeveo-ettevõtjatele tuleb 
anda kõikide liikmesriikide 
infrastruktuurile juurdepääsu õigus 
rahvusvahelise reisijateveo teenuse 
osutamiseks. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
rahvusvahelise reisijateveo teenuse vältel 
õigus reisijaid peale võtta igast 
rahvusvahelisel marsruudil paiknevast 
jaamast ja lasta neil maha minna teises 
jaamas, sealhulgas samas liikmesriigis 
paiknevates jaamades.

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvatele raudteeveo-ettevõtjatele tuleb 
anda kõikide liikmesriikide 
infrastruktuurile juurdepääsu õigus 
rahvusvahelise ja riigisisese reisijateveo 
teenuse osutamiseks.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on rakendada käesolevat sätet riigisisesele reisijateveo 
teenusele.

Muudatusettepanek 361
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Detsembriks 2011 tuleb anda nende 
liikmesriikide infrastruktuurile 
juurdepääsu õigus , kelle rahvusvahelise 
raudtee-reisijateveo turuosa on rohkem 
kui pool selle liikmesriigi raudteeveo-
ettevõtjate reisijateveo käibest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.
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Muudatusettepanek 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2011 tuleb anda nende 
liikmesriikide infrastruktuurile 
juurdepääsu õigus, kelle rahvusvahelise 
raudtee-reisijateveo turuosa on rohkem 
kui pool selle liikmesriigi raudteeveo-
ettevõtjate reisijateveo käibest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See lõige on vananenud, kuna käesoleva direktiiviga nähakse ette ka riigisiseste reisijateveo 
teenuste avamine.

Muudatusettepanek 363
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2011 tuleb anda nende 
liikmesriikide infrastruktuurile juurdepääsu 
õigus , kelle rahvusvahelise raudtee-
reisijateveo turuosa on rohkem kui pool 
selle liikmesriigi raudteeveo-ettevõtjate 
reisijateveo käibest.

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates selle 
direktiivi avaldamisest tuleb anda nende 
liikmesriikide infrastruktuurile juurdepääsu 
õigus, kelle rahvusvahelise raudtee-
reisijateveo turuosa on rohkem kui pool 
selle liikmesriigi raudteeveo-ettevõtjate 
reisijateveo käibest.

Or. ro

Selgitus

Direktiivis seatud tähtaeg peab olema realistlik ja võtma arvesse aega, mis kulub selle 
vastuvõtmiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.
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Muudatusettepanek 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast asjaomaselt pädevalt asutuselt või 
asjast huvitatud raudteeveo-ettevõtjatelt 
taotluse saamist, määrab (määravad) 
artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus või 
reguleerivad asutused kindlaks selle, kas 
teenuse peamiseks eesmärgiks on 
reisijatevedu kahe erinevas liikmesriigis 
asuva jaama vahel.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See lõige ei ole enam asjakohane, kuna käesoleva direktiiviga nähakse ette riigisiseste 
transporditeenuste konkurentsi avamine.

Muudatusettepanek 365
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast asjaomaselt pädevalt asutuselt j või 
asjast huvitatud raudteeveo-ettevõtjatelt 
taotluse saamist, määrab (määravad) 
artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus või 
reguleerivad asutused kindlaks selle, kas 
teenuse peamiseks eesmärgiks on 
reisijatevedu kahe erinevas liikmesriigis 
asuva jaama vahel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 366
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte mingil juhul ei tohi 
ligipääsutingimused 
raudteeinfrastruktuurile takistada 
reisijatel teabe saamist või ühest kohast 
teise reisimiseks pileti ostmist, hoolimata 
sellest, kui palju raudteetranspordi 
ettevõtjaid pakub osalist või täielikku 
reisijateveo teenust nende kahe koha 
vahel.

Or. ro

Selgitus

Mitte mingil juhul ei tohi ligipääsutingimused raudteeinfrastruktuurile takistada reisijatel 
teabe saamist või ühest kohast teise reisimiseks pileti ostmist, hoolimata sellest, kui palju 
raudteetranspordi ettevõtjaid pakub osalist või täielikku reisijateveo teenust nende kahe koha 
vahel.

Muudatusettepanek 367
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva lõike rakendamise üksikasjalik 
kord ja kriteeriumid. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Komisjonile ei ole vaja anda mittevastavaid vahendeid siseriiklike raudteesektorite töö 
käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 368
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva lõike rakendamise üksikasjalik 
kord ja kriteeriumid. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva lõike rakendamise üksikasjalik 
kord ja kriteeriumid. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed ja uuendatud kriteeriumid peaks vastu 
võtma kaasotsustusmenetluse käigus.

Muudatusettepanek 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – lõigud 4 a ja 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tagatakse kaheteistkümne kuu 
jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest selle reguleerimisalasse 
kuuluvatele raudteeveo-ettevõtjatele 
võrdsetel, mittediskrimineerivatel ja 
läbipaistvatel tingimustel juurdepääs 
infrastruktuurile kõigis liikmesriikides iga 
liiki raudtee-reisijateveoteenuste 
osutamiseks, ilma et see piiraks 
olemasolevaid avaliku teenindamise 
lepinguid kuni nende lõppemiseni.
Käesoleva lõike sätted ei nõua 
liikmesriigilt kaheteistkümne kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest
juurdepääsuõiguse andmist siseriikliku 
reisijateveo teenuse osutamiseks 
raudteeveo-ettevõtjatele ja nende poolt 
otseselt või kaudselt kontrollitud 
ettevõtetele, kes on litsentsitud 
liikmesriigis, kus selliseid kasutusõigusi ei 
anta.

Or. it

Selgitus

Euroopa tasandil on raudteetranspordisektor üks väheseid, mis ei toimi ühtse turu 
tingimustes. Seetõttu tuleb viia lõpule turu avamine ja tühistada piirangud siseriiklikus 
veonduses. Ühtse turu tingimustes toimiva üleminekuperioodi ajaks tuleks lisaks sätestada 
vastastikune klausel, mis kaitseb juba avatud turge.
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Muudatusettepanek 371
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise 
lepingu majanduslikku tasakaalu.

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise 
lepingu üldplaani.

Or. fr

Selgitus

Üldhuviteenuste valikule tuleb anda eelisõigus.

Muudatusettepanek 372
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast marsruudil 
paiknevast jaamast, sealhulgas samas 
liikmesriigis paiknevast jaamast, välja 
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sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise 
lepingu majanduslikku tasakaalu.

arvatud siis, kui selle õiguse kasutamine 
ohustaks avaliku teenindamise lepingu 
majanduslikku tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise
lepingu majanduslikku tasakaalu.

1. Liikmesriigid või asjaomased pädevad 
siseriiklikud asutused võivad 
kindlaksmääratud avaliku teenindamise 
lepingu alusel piirata artiklis 10 sätestatud 
juurdepääsuõigust lähte- ja sihtkoha 
vahelistele teenustele, mis on hõlmatud ühe 
või mitme avaliku teenindamise lepinguga 
kooskõlas Euroopa Liidu kehtivate 
õigusaktidega. Sellisel piiramisel ei ole 
kitsendavat mõju õigusele võtta reisijaid 
peale igast rahvusvahelise veoteenuse 
marsruudil paiknevast jaamast ning lasta 
neil maha minna teises, sealhulgas samas 
liikmesriigis paiknevas jaamas, välja 
arvatud siis, kui selle õiguse kasutamine 
ohustaks sotsiaal-majanduslikku tasakaalu 
ning avaliku teenindamise lepingus
sätestatud ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke.

Or. en

Selgitus

Reisijate pealevõtmise juurdepääsuõiguse üle otsustamisel peab arvesse võtma avaliku 
teenindamise lepingus sätestatud sotsiaalset ühtekuuluvuspoliitikat ja asjassepuutuvaid 
transpordieesmärke.
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Muudatusettepanek 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise 
lepingu majanduslikku tasakaalu.

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis või 
siseriikliku veoteenuse marsruudil
paiknevas jaamas, välja arvatud siis, kui 
selle õiguse kasutamine ohustaks avaliku 
teenindamise lepingust tulenevate teenuste
majanduslikku tasakaalu.

Or. it

Muudatusettepanek 375
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ligipääsutingimused 
raudteeinfrastruktuurile ei tohi takistada 
reisijatel teabe saamist või ühest kohast 
teise reisimiseks pileti ostmist, hoolimata 
sellest, kui palju raudteetranspordi 
ettevõtjaid pakub osalist või täielikku 
reisijateveo teenust nende kahe koha 
vahel.

Or. ro
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Selgitus

Ligipääsutingimused raudteeinfrastruktuurile ei tohi takistada reisijatel teabe saamist või 
ühest kohast teise reisimiseks pileti ostmist hoolimata sellest, kui palju raudteetranspordi 
ettevõtjaid pakub osalist või täielikku reisijateveo teenust nende kahe koha vahel.

Muudatusettepanek 376
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle, kas avaliku teenindamise lepingu 
majanduslik tasakaal on ohustatud, peab 
kindlaks määrama artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus (või asutused) objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal 
järgmiste isikute taotlusel:

Selle, kas avaliku teenindamise lepingu 
üldplaan on ohustatud, peab (peavad) 
kindlaks määrama artiklis 55 nimetatud 
pädev reguleeriv asutus (või pädevad 
reguleerivad asutused) objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal 
järgmiste isikute taotlusel:

Or. fr

Selgitus

Üldhuviteenuste valikule tuleb anda eelisõigus ning tuleb taastada kasutajate ja töötajate 
esindajate osalemise tagamine.

Muudatusettepanek 377
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle, kas avaliku teenindamise lepingu 
majanduslik tasakaal on ohustatud, peab 
kindlaks määrama artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus (või asutused) objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal 
järgmiste isikute taotlusel:

Artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus (või 
asutused) peab asutuse lõike 1 sätete 
kohaselt tehtud otsuse vaidlustamise 
korral tegema otsuse objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal ja 
järgmiste isikute taotlusel:
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Or. en

Selgitus

Reguleerival asutusel palutakse sekkuda ainult vaidluste korral.

Muudatusettepanek 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle, kas avaliku teenindamise lepingu
majanduslik tasakaal on ohustatud, peab 
kindlaks määrama artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus (või asutused) objektiivse 
majandusanalüüsi alusel ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal 
järgmiste isikute taotlusel:

Selle, kas avaliku teenindamise lepingust 
tulenevate teenuste majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab kindlaks määrama 
artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus (või 
asutused) objektiivse majandusanalüüsi 
alusel ja eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriumide põhjal järgmiste isikute 
taotlusel:

Or. it

Muudatusettepanek 379
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kasutajate ja personali esindajate 
ühendused;

Or. fr

Selgitus

Üldhuviteenuste valikule tuleb anda eelisõigus ning tuleb taastada kasutajate ja töötajate 
esindajate osalemise tagamine.



AM\870642ET.doc 141/184 PE467.166v01-00

ET

Muudatusettepanek 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab või reguleerivad asutused vaatavad 
esitatud teabe läbi, arutades seda vajaduse 
korral kõigi asjaomaste isikutega ning 
teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul kahe 
kuu jooksul pärast asjaomase teabe
saamist.

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab või reguleerivad asutused vaatavad 
esitatud teabe läbi, arutades seda vajaduse 
korral kõigi asjaomaste isikutega ning 
teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul 20 
tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

Or. en

Selgitus

On oluline, et raudtee-ettevõtjad saavad nende raudteetaotluste otsused ning ka vahekohtu 
taotlused õigeaegselt.

Muudatusettepanek 381
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab esitatud teabe läbi, arutades seda 
vajaduse korral kõigi asjaomaste isikutega 
ning teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul kahe 

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab esitatud teabe läbi, arutades seda 
vajaduse korral kõigi asjaomaste isikutega 
ning teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest kahe nädala jooksul pärast 
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kuu jooksul pärast asjaomase teabe 
saamist.

asjaomase teabe saamist.

Or. en

Selgitus

Meie optimaalne eesmärk peaks olema kahenädalane periood.

Muudatusettepanek 382
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab või reguleerivad asutused vaatavad 
esitatud teabe läbi, arutades seda vajaduse 
korral kõigi asjaomaste isikutega ning 
teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul kahe
kuu jooksul pärast asjaomase teabe 
saamist.

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet 
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab või reguleerivad asutused vaatavad 
esitatud teabe läbi, arutades seda vajaduse 
korral kõigi asjaomaste isikutega ning 
teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul ühe
kuu jooksul pärast asjaomase teabe 
saamist.

Or. de

Selgitus

Tõhusa reguleeriva asutuse oluline kriteerium on aeg, mille jooksul ta otsuseid langetab.
Seetõttu tuleks otsused langetada ja vajadusel võtta meetmeid olukorra heastamiseks ühe kuu 
jooksul.

Muudatusettepanek 383
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele põhjendatult nõutud teavet
otsuse vastuvõtmiseks. Reguleeriv asutus 
vaatab või reguleerivad asutused vaatavad 
esitatud teabe läbi, arutades seda vajaduse 
korral kõigi asjaomaste isikutega ning 
teavitades viimaseid oma põhjendatud 
otsusest eelnevalt kindlaksmääratud 
mõistlikuks tähtajaks ning igal juhul kahe 
kuu jooksul pärast asjaomase teabe 
saamist.

Pädevad asutused ja avalikku teenust 
osutavad raudteeveo-ettevõtjad peavad 
andma asjakohasele reguleerivale asutusele 
või asutustele kogu nõutud teabe
adekvaatse otsuse vastuvõtmiseks.
Reguleeriv asutus vaatab või reguleerivad 
asutused vaatavad esitatud teabe läbi, 
arutades seda vajaduse korral kõigi 
asjaomaste isikutega ning teavitades 
viimaseid oma põhjendatud otsusest 
eelnevalt kindlaksmääratud mõistlikuks 
tähtajaks ning igal juhul kahe kuu jooksul 
pärast asjaomase teabe saamist.

Or. es

Selgitus

Vajadus esitada kogu teave õige otsuse tegemiseks.

Muudatusettepanek 384
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 
rakendamise üksikasjalik kord ja 
kriteeriumid. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjonile ei ole vaja anda mittevastavaid vahendeid siseriiklike raudteesektorite töö 
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käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 385
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 
rakendamise üksikasjalik kord ja 
kriteeriumid. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meetmed ja uuendatud kriteeriumid tuleks rakendada kaasotsustusmenetluse käigus.

Muudatusettepanek 386
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad piirata ka õigust 
võtta reisijaid peale ja lasta neil maha 
minna samas liikmesriigis rahvusvahelise 
reisijateveoteenuse marsruudil
paiknevates jaamades, juhul kui 
reisijateveo ainuõigus nende jaamade vahel 
on antud kontsessiooni alusel, mis sõlmiti 
enne 4. detsembrit 2007 õiglase 
pakkumismenetluse alusel ja kooskõlas 
Euroopa Liidu õiguse asjakohaste 
põhimõtetega. Nimetatud piirang võib 

5. Liikmesriigid võivad piirata ka õigust 
võtta reisijaid peale ja lasta neil maha 
minna samas liikmesriigis paiknevates 
jaamades, juhul kui reisijateveo ainuõigus 
nende jaamade vahel on antud 
kontsessiooni alusel, mis sõlmiti enne 
4. detsembrit 2007 õiglase 
pakkumismenetluse alusel ja kooskõlas 
Euroopa Liidu õiguse asjakohaste 
põhimõtetega. Nimetatud piirang võib 
kesta kuni algse lepinguperioodi lõpuni või 
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kesta kuni algse lepinguperioodi lõpuni või 
15 aastat, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on 
lühem.

15 aastat, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on 
lühem.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik, et hõlmata riikliku reisijateveo turu liberaliseerimist. Me ei 
peaks ära ootama Euroopa Komisjoni 2012. aasta ettepanekut, vaid kaasama Euroopa turu 
edasist avamist konkurentsile juba käesolevas uuesti sõnastatud direktiivis.

Muudatusettepanek 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad piirata ka õigust 
võtta reisijaid peale ja lasta neil maha 
minna samas liikmesriigis rahvusvahelise 
reisijateveoteenuse marsruudil paiknevates 
jaamades, juhul kui reisijateveo ainuõigus 
nende jaamade vahel on antud 
kontsessiooni alusel, mis sõlmiti enne 
4. detsembrit 2007 õiglase 
pakkumismenetluse alusel ja kooskõlas 
Euroopa Liidu õiguse asjakohaste 
põhimõtetega. Nimetatud piirang võib 
kesta kuni algse lepinguperioodi lõpuni või 
15 aastat, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on 
lühem.

5. Liikmesriigid võivad piirata ka õigust 
võtta reisijaid peale ja lasta neil maha 
minna samas liikmesriigis rahvusvahelise 
ja/või riigisisese reisijateveoteenuse 
marsruudil paiknevates jaamades, juhul kui 
reisijateveo ainuõigus nende jaamade vahel 
on antud kontsessiooni alusel, mis sõlmiti 
enne 4. detsembrit 2007 õiglase 
pakkumismenetluse alusel ja kooskõlas 
Euroopa Liidu õiguse asjakohaste 
põhimõtetega. Nimetatud piirang võib 
kesta kuni algse lepinguperioodi lõpuni või 
15 aastat, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on 
lühem.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on laiendada käesoleva sätte ulatust riigisisesele 
reisijateveo transporditeenusele.

Muudatusettepanek 388
Saïd El Khadraoui
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab suunise Euroopa 
Raudteeagentuurile, et see koostaks 
võrdleva analüüsi tasude suuruste 
määramise kohta liikmesriikides, et 
kehtestada tasudele ühtsed 
arvestusmeetodid.

Or. nl

Muudatusettepanek 389
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti
kasutada.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
võimaldavad mittediskrimineerival viisil
III lisa punktis 1 sätestatud minimaalse 
juurdepääsupaketi kasutamist raudteeveo-
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti
kasutada.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad
võimaldavad mittediskrimineerival viisil
III lisas sätestatud minimaalse 
juurdepääsupaketi kasutamist raudteeveo-
ettevõtjatele.
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Or. en

Selgitus

Väärtuslik tekstiline selgitus, et rõhutada, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustus on 
astuda esimene samm juurdepääsu võimaldamisel.

Muudatusettepanek 391
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
võimaldavad mittediskrimineerival viisil 
III lisa punktis 1 sätestatud minimaalse 
juurdepääsupaketi kasutamist raudteeveo-
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjatel on
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
eraldavad raudteeveo-ettevõtjate jaoks 
diskrimineerimata III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalse juurdepääsupaketi.

Or. de

Muudatusettepanek 393
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada.

Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada ning raudtee-ettevõtjate taotlusi 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas turutingimustele vastavad 
alternatiivsed võimalused. Kui
üks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes 
on peamise infrastruktuuri haldaja, neid 
teenuseid ei osuta, kasutab ta kõiki 
mõistlikke vahendeid, et nimetatud 
teenuste osutamist hõlbustada.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek kinnitab teenindusrajatiste käitajate kohustused enne komisjoni 
lugemist Euroopa Kohtu ees.

Muudatusettepanek 394
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada.

Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 2 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada sellises ulatuses, et neid 
teenuseid käsitletakse kui põhilisi 
võimalusi, mis on kindlaks määratud 
artiklis 3 (21 a uus).

Or. fr

Selgitus

Juurdepääsupakett põhilistest võimalustest kasu saamiseks tuleb garanteerida 
mittediskrimineerival viisil.
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Muudatusettepanek 395
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata .

Teenindusrajatiste käitajad osutavad
raudteeveo-ettevõtjatele III lisa punktis 2 
nimetatud teenuseid diskrimineerimata 
reguleeriva asutuse järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata .

Raudtee käitajate üle, kes pakuvad III
lisas nimetatud teenindusrajatisi 
raudteeveo-ettevõtjatele, peaks teostama 
järelevalvet reguleeriv asutus, et vältida 
vaidlusi või põhjendamatuid viivitusi; et 
tagada läbipaistev ja õiglane juurdepääs 
rajatistele, peab asjassepuutuv raudtee 
käitaja, sõltumata oma omandivormist või 
kuuluvusest ühendatud raudtee gruppi, 
pidama eraldi raamatupidamisarvestust 
iga teenindusrajatise kohta.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs teenindusrajatistele ja nende kättesaadavus on raudteeveo-ettevõtjate 
tegutsemiseks oluline, samuti on vaja raudteeteenuste pakkujate läbipaistvuse tagamiseks, 
sõltumata nende omandivormist, eraldi raamatupidamisarvestuse olemasolu, ilma et varad 
liiguksid ettemääratult integreeritud grupi arvele.
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Muudatusettepanek 397
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata .

Teenindusrajatiste käitajad osutavad
raudteeveo-ettevõtjatele III lisa punktis 2 
nimetatud teenuseid diskrimineerimata 
reguleeriva asutuse järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata.

Teenindusrajatiste käitajad osutavad 
raudteeveo-ettevõtjatele III lisa punktis 2 
nimetatud teenuseid reguleeriva asutuse 
järelevalve all ja diskrimineerimata.

Or. de

Muudatusettepanek 399
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata .

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
raudtee juurdepääsuga ja nende kasutust
diskrimineerimata.

Or. en
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Muudatusettepanek 400
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata .

Kõik teenindusrajatiste käitajad osutavad 
III lisa punktis 2 nimetatud teenuseid 
diskrimineerimata, kuna tegemist on 
artiklis 3 lõikes 21 a (uus) sätestatud 
oluliste rajatistega.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiane vastavalt lõike 2 lõigule 1. 

Muudatusettepanek 402
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

Teenindusrajatiste käitajad peavad eraldi 
raamatupidamisarvestust iga III lisa 
punktis 2 nimetatud teenindusrajatiste 
kategooria kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et sellega tagatakse täielik 
läbipaistvus ja mittediskrimineeriv 
juurdepääs nendele teenustele 
juurdepääsul ja nende kasutamisel.
Selline sõltumatus ei nõua eraldi asutuse 
loomist teenindusrajatiste jaoks. Pädev 
riiklik reguleeriv asutus teostab kontrolli 
juurdepääsu tingimuste üle.

Or. fr

Selgitus

Transporditeenuste täielik lahusus ei too kaasa nende tegevuste ausat konkurentsi. Selline 
lahusus toob kaasa organisatsioonilise lisakoormuse, suurenenud bürokraatia ja suurendab 
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halduskoormust. Vastavate riiklike reguleerivate asutuste pädevusi saab tugevdada sel viisil, 
et nad saavad kontrollida, et otsuseid võetakse vastu läbipaistval viisil ning et ei rakendata 
diskrimineerivaid tegevusi.

Muudatusettepanek 404
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

III lisa punktis 2 nimetatud 
teenindusrajatiste juurdepääsu ja nendes 
rajatistes osutatavate teenuste täieliku 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
tagamiseks peab sellise teenindusrajatise 
käitaja pidama eraldi 
raamatupidamisarvestust kõigi 
asjassepuutuvate teenindusrajatiste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

Et garanteerida täielik läbipaistvus ja 
mittediskrimineerimine juurdepääsul III 
lisa punkti 2 kirjetes a), b), c), e) ja g) 
viidatud teenindusrajatistele ja nendes 
rajatistes osutatavatele teenustele, kus 
kõnealuse teenindusrajatise käitaja on 
asutuse või ettevõtja otsese või kaudse 
kontrolli all, kes samuti on aktiivne ja kes 
domineerib riiklikul raudteeveoteenuste 
turul, kus kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuste käitajate töö 
niimoodi, et nad on sellest asutusest või 
ettevõtjast sõltumatud. Kõnealune 
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sõltumatus ei tähenda teenindusrajatiste 
jaoks eraldi asutuse või ettevõtte loomise 
vajadust.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Valmidus investeerida teenindusrajatistesse hakkab langema. Rajatise ehitaja või käitaja ei 
saa enam lähtuda omavajaduse katmisest, kuna kolmandatel isikutel, kelle ettevõtlusplaani ta 
ei tunne ega oska hinnata, on paratamatult juurdepääs samasugustele tingimustele ning 
nende tõttu väheneb ta läbilaskevõime. Teisest küljest koormatakse teenindusrajatise käitajat 
teenindusrajatise ettevõtlusriskiga. Eeskirjad on investeerimisvaenulikud ning kujutavad 
endast ülemäärast sekkumist omandiõigustesse.

Muudatusettepanek 407
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
raudteeveo-ettevõtjasse, kes samuti on 
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aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.

aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest raudteeveo-ettevõtjast sõltumatu.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette, et käitajate organisatsioonilise sõltumatuse nõudeid 
kohaldatakse raudteeveo-ettevõtjatele, kuna raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele juba kehtivad 
sõltumatuse nõuded tagavad nende töötajate sõltumatuse.

Muudatusettepanek 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates 
tingimustes osutada. Muude otstarbekate 
võimaluste olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui
ülevõimsusest ei piisa, et muuta 
võimalikuks kõnealuste 
juurdepääsutaotluste rahuldamine.
Teenindusrajatise käitaja peab esitama 
põhjenduse ja peab piisava ülevõimsuse 
puudumist tõendama. Konflikti korral 
võib taotleja juurdepääsu võimaldamisest 
keeldumist reguleerivas asutuses 
vaidlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavatele
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlustele 
vastatakse riikliku reguleeriva asutuse 
poolt kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
need võib tagasi lükata üksnes juhul, kui 
on olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates 
tingimustes osutada. Muude otstarbekate 
võimaluste olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad artikli 3 
lõikes 2 kindlaks määratud
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud turutingimuste otstarbekad 
võimalused või kui nende esitamisel ja 
uurimisel leiab artiklis 55 osutatud 
reguleerija, et on olemas vastuvõetav 
põhjus, miks teenuse osutajale tuleks 
keelata juurdepääs taotletavale teenusele.
Kui teenuste osutaja ei ole nõus 
reguleeriva asutuse otsusega, on tal õigus 
välja selgitada juurdepääsust keeldumise 
põhjendused.

Or. fr

Selgitus

Mis puudutab põhiliste võimaluste määratlemist, ei ole komisjoni ettepanek piisavalt selge.
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Reguleerija roll juurdepääsust keeldumise korral tuleb samuti täpsemalt määratleda.

Muudatusettepanek 411
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtja esitatava
teenindusrajatisele juurdepääsu taotluse
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Kui taotlus lükatakse tagasi, on 
teenindusrajatise käitaja kohustatud 
esitama taotluse esitajale ja reguleerivale 
asutusele tagasilükkamise põhjused.
Reguleeriv asutus kontrollib 
tagasilükkamise põhjuseid ning võtab 
vajaduse korral meetmeid olukorra 
heastamiseks. Reguleeriva asutuse otsuse 
kohta kehtib artikli 56 lõike 5 teine lõige.

Or. de

Selgitus

Tagasilükkamise põhjuste kontrollimine ja vajaduse korral sekkumine on reguleeriva asutuse 
ülesanne.

Muudatusettepanek 412
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
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olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas taotlust esitav raudteeveo-ettevõtja 
saaks asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samadel või 
alternatiivsetel marsruutidel
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. See ei kohusta teenindusrajatise 
käitajat investeeringuid tegema, et kõiki 
raudteeveo-ettevõtjate taotlusi rahuldada.
Muude otstarbekate võimaluste olemasolu 
peab tõendama reguleeriv asutus.
Teenuseosutaja peab esitama iga tema 
rajatisele või asjaomase teenuse 
osutamisele juurdepääsu võimaldamisest 
keeldumise kohta põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas taotlust esitav raudteeveo-ettevõtja 
saaks asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal või 
alternatiivsel marsruudil majanduslikult 
vastuvõetavates tingimustes osutada. See ei 
kohusta teenindusrajatise käitajat 
investeeringuid tegema, et kõiki 
raudteeveo-ettevõtjate taotlusi rahuldada.
Muude otstarbekate võimaluste olemasolu 
peab tõendama reguleeriv asutus, vältides 
seega vaidlusi ja hilinemisi.

Or. en
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Selgitus

Juhul kui nõutavat teenindusrajatist haldav raudtee-ettevõte lükkab juurdepääsu tagasi, 
võivad reguleerival asutusel olla teadmised ja soovitus kasutada majanduslikult otstarbekaid 
alternatiive.

Muudatusettepanek 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Vaidluse korral teeb artiklis 55 
osutatud reguleeriv asutus otsuse 
osapoolte esitatud tõendite alusel. Kõikide 
juhtumite puhul peab teenindusrajatise 
käitaja põhjendama oma keeldumise 
otsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 415
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
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osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

osutada.

Or. de

Selgitus

Valmidus investeerida teenindusrajatistesse hakkab langema. Rajatise ehitaja või käitaja ei 
saa enam lähtuda omavajaduse katmisest, kuna kolmandatel isikutel, kelle ettevõtlusplaani ta 
ei tunne ega oska hinnata, on paratamatult juurdepääs samasugustele tingimustele ning 
nende tõttu väheneb ta läbilaskevõime. Teisest küljest koormatakse teenindusrajatise käitajat 
teenindusrajatise ettevõtlusriskiga. Eeskirjad on investeerimisvaenulikud ning kujutavad 
endast ülemäärast sekkumist omandiõigustesse.

Muudatusettepanek 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Teenindusrajatisele ligipääsu 
andmisest keeldumise korral peab 
teenindusrajatise käitaja esitama 
keeldumise kohta kirjaliku põhjenduse.

Or. pl

Selgitus

Teenindusrajatise käitajalt, kes ei ole nõus andma oma hallatavale rajatisele ligipääsu, ei saa 
nõuda majanduslikult ja tehniliselt otstarbeka alternatiivi leidmist, mida loa taotleja saaks 
kasutada ilma kulutusi oluliselt suurendamata, sest käitajal ei ole teavet teiste 
teenindusrajatiste käitajate kohta.
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Muudatusettepanek 417
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja. Teenindusrajatiste alla kuuluvad 
töökojad, hooldusrajatised, seadmed ja 
vajalikud raudteed, ladustamis- ja 
sorteerimisteed hooldusrajatiste 
kasutamiseks ja nendeni jõudmiseks, 
terminalid ja erasorteerimisjaamad.

Or. de

Muudatusettepanek 418
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu ja teenuste 
osutamise taotlused võib tagasi lükata 
üksnes juhul, kui on olemas muud 
otstarbekad võimalused, kuidas taotlust 
esitav raudtee-ettevõtja saaks asjaomaseid 
kauba- ja reisijateveoteenuseid samadel või 
alternatiivsetel marsruutidel
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. See ei kohusta teenindusrajatise 
käitajat investeeringuid tegema, et kõiki 
raudteeveo-ettevõtjate taotlusi rahuldada.
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Muude otstarbekate võimaluste olemasolu 
peab tõendama reguleeriv asutus.
Teenuseosutaja peab esitama iga tema 
rajatisele või asjaomase teenuse 
osutamisele juurdepääsu võimaldamisest 
keeldumise kohta põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja.

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad ja vastuvõetavad 
võimalused, kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama teenindusrajatise 
käitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeteenuse osutaja, kes tegeleb 
rajatise käitamisega, peab esitama iga 
tema rajatisele või konkreetse asjaomase 
teenuse osutamisele juurdepääsu 
võimaldamisest keeldumise kohta 
põhjenduse.
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Or. en

Selgitus

Mõistlik on pakkuda asjakohast selgitust, et aidata kaasa uurimisele, kui reguleeriv asutus 
seda vajab.

Muudatusettepanek 421
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks 
aastaks alates nende käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks 
aastaks alates nende käitamise algusest.
Kui ei ole võimalik eraldada raudteeveo-
ettevõtjatele sobivat läbilaskevõime osa 
lisaks sellele, mis on asutuse või ettevõtte 
osa, millesse ka rajatise käitaja kuulub, 
arendab reguleeriv asutus koos kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega välja 
alternatiivsed lahendused.

Or. en

Selgitus

Kui ei ole võimalik eraldada raudteeveo-ettevõtjatele sobivat läbilaskevõime osa lisaks 
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sellele, mis on asutuse või ettevõtte osa, millesse ka rajatise käitaja kuulub, arendab 
reguleeriv asutus koos kõigi asjaomaste sidusrühmadega välja alternatiivsed lahendused.

Muudatusettepanek 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas,
püüab ta leida võimalikult hea lahenduse 
kõikide taotluste jaoks. Kui otstarbekat 
lahenduste ei leita ja kui tõendatud 
vajaduste alusel ei ole võimalik rahuldada 
kõiki seoses asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal 
algatusel või kaebuse alusel sobivaid 
meetmeid selle tagamiseks, et asjakohane 
läbilaskevõime osa jaotatakse mõnele 
teisele raudteeveo-ettevõtjale kui need, kes 
kuuluvad teenindusrajatise käitajaga ühte 
ja samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas,
kasutab ta kogu olemasolevat 
ülevõimsust, et rahuldada 
juurdepääsutaotlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 

Kui selle teenindusrajatise käitaja leiab, et 
eri taotlused ei ole omavahel kooskõlas, 
püüab ta leida võimalikult hea lahenduse 
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taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks
aastaks alates nende käitamise algusest.

kõikide taotluste jaoks. Kui otstarbekat 
lahendust ei leita ja kui tõendatud 
vajaduste alusel ei ole võimalik rahuldada 
kõiki seoses asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et kontrollida, kas taotlus on 
tagasi lükatud ilma vastuvõetava 
põhjuseta ning sellisel juhul tagada, et
asjakohane läbilaskevõime osa jaotatakse 
mõnele teisele raudteeveo-ettevõtjale kui 
need, kes kuuluvad teenindusrajatise 
käitajaga ühte ja samasse asutusse või 
ettevõtjasse. Kuid kui need uued hooldus-
ja muud tehnilised rajatised on ehitatud 
spetsiaalselt uue konkreetse veeremi jaoks 
määrusele 1370/2007 vastava avaliku 
teenuselepingu raames, siis võib nende 
kasutamise jätta eelkõige lepingulise 
ettevõtja käsutusse lepingu kestuse ajaks,
mis on vajalik avaliku teenuse 
osutamiseks. Muudel juhtudel võib need 
rajatised jätta üksnes ühe raudteeveo-
ettevõtja käsutusse kümneks aastaks alates 
nende käitamise algusest. Kuid mis tahes 
täiendav läbilaskevõime peab olema 
juurdepääsetav kõikidele teistele raudtee-
ettevõtjatele reguleeriva asutuse kontrolli 
all.

Or. fr

Selgitus

Reguleeriv asutus peab kontrollima teenustele juurdepääsu tagasilükkamise kehtivust. Juhul 
kui puudub vastuvõetav põhjus, peab reguleeriv asutus nõudma taotlejale juurdepääsu 
nendele teenustele. Selleks et vältida uute sisenejate kunstlikku blokeerimist, on täiendav 
läbilaskevõime juurdepääsetav kõigile ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 424
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja 
samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid.
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ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja 
samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Or. en

Selgitus

Reguleerival asutuse käsutuses olev teave ja teave, mida sisaldab võrguaruanne, on piisavad, 
et leida lahendus.

Muudatusettepanek 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks 
aastaks alates nende käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, hindab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus, kas seadmed 
on veoteenuse osutamiseks vajalikud ja 
vajaduse korral võtab omal algatusel või 
kaebuse alusel sobivaid meetmeid, et 
kontrollida, kas taotlus on õigustatult 
tagasi lükatud ja sellisel juhul tagada, et 
asjakohane läbilaskevõime osa, mida võib 
eraldada, jaotatakse mõnele teisele 
raudteeveo-ettevõtjale kui need, kes 
kuuluvad teenindusrajatise käitajaga ühte 
ja samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
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käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette, et reguleeriv asutus hindab, kas seadmed on veoteenuse 
osutamisel vajalikud, ja kontrollib, kas kasutustaotluse tagasilükkamine on õigustatud.

Muudatusettepanek 427
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks 
aastaks alates nende käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid, et
kontrollida, kas taotlus ei ole 
põhjendamatult tagasi lükatud. Kui 
sellega on tegu, veendub ta, et asjakohane 
läbilaskevõime osa jaotatakse mõnele 
teisele raudteeveo-ettevõtjale kui need, kes 
kuuluvad teenindusrajatise käitajaga ühte 
ja samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Or. de

Selgitus

Valmidus investeerida teenindusrajatistesse hakkab langema. Rajatise ehitaja või käitaja ei 
saa enam lähtuda omavajaduse katmisest, kuna kolmandatel isikutel, kelle ettevõtlusplaani ta 
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ei tunne ega oska hinnata, on paratamatult juurdepääs samasugustele tingimustele ning 
nende tõttu väheneb ta läbilaskevõime. Teisest küljest koormatakse teenindusrajatise käitajat 
teenindusrajatise ettevõtlusriskiga. Eeskirjad on investeerimisvaenulikud ning kujutavad 
endast ülemäärast sekkumist omandiõigustesse.

Muudatusettepanek 428
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja 
samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 



PE467.166v01-00 170/184 AM\870642ET.doc

ET

taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 
muud tehnilised rajatised võib jätta üksnes 
ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse viieks 
aastaks alates nende käitamise algusest.

taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus kaebuse alusel 
sobivaid meetmeid selle tagamiseks, et 
asjakohane läbilaskevõime osa jaotatakse 
mõnele teisele raudteeveo-ettevõtjale kui 
need, kes kuuluvad teenindusrajatise 
käitajaga ühte ja samasse asutusse või 
ettevõtjasse. Uue konkreetse veeremi jaoks 
äsja ehitatud hooldus- ja muud tehnilised 
rajatised võib jätta üksnes ühe raudteeveo-
ettevõtja käsutusse viieks aastaks alates 
nende käitamise algusest.

Or. nl

Muudatusettepanek 430
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja 
samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid, et 
vältida igasugust diskrimineerimist ja/või 
ebavõrdseid tingimusi, et tagada 
läbipaistvus. Kiirveeremi jaoks äsja 
ehitatud hooldus- ja muud tehnilised 
rajatised võib komisjoni 21. veebruari 
2008. aasta otsuse 2008/232/EÜ kohaselt, 
mis käsitleb üleeuroopalise 
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jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

kiirraudteesüsteemi veeremi allsüsteemi 
koostalitluse tehnilist kirjeldust1, jätta 
üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse 
kümneks aastaks alates nende käitamise 
algusest ja seda tähtaega võib pädeva 
asutuse järelevalve all ühel korral 
pikendada.
Uue konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesolev ettepanek kujutab endast omandiõiguse rikkumist. Reguleerival asutusel peab olema 
piisav pädevus, et tagada diskrimineerimata juurdepääs rajatistele ja seda kontrollida.

Muudatusettepanek 432
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks välja jäetud
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aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõttetu, arvestades kõiki sätteid, mis tagavad juurdepääsuõigust raudteerajatistele.

Muudatusettepanek 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

See säte puudutab varade haldamise viisi ning piirab liigselt Euroopa Liidu aluslepingutega 
tagatud omandiõigusi. Otsus teenindusrajatise liisimiseks või müümiseks peaks põhinema 
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majanduslikel kaalutlustel ja selle peaks vastu võtma teenindusrajatise omanik iseseisvalt. 

Muudatusettepanek 435
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse, antakse rendile või 
pannakse müüki.

Or. de

Selgitus

Raudtee-ettevõtjatel peab olema võimalik ka rajatisi müüa.

Muudatusettepanek 436
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt aasta 
jooksul kasutatud, avaldab selle omanik 
teate, et kõnealuse rajatise käitamine 
liisitakse, antakse rendile või müüakse 
raudteesektoriga seotud tegevuste juures 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile või 
taasavab rajatise taotluste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Valmidus investeerida teenindusrajatistesse hakkab langema. Rajatise ehitaja või käitaja ei 
saa enam lähtuda omavajaduse katmisest, kuna kolmandatel isikutel, kelle ettevõtlusplaani ta 
ei tunne ega oska hinnata, on paratamatult juurdepääs samasugustele tingimustele ning 
nende tõttu väheneb ta läbilaskevõime. Teisest küljest koormatakse teenindusrajatise käitajat 
teenindusrajatise ettevõtlusriskiga. Eeskirjad on investeerimisvaenulikud ning kujutavad 
endast ülemäärast sekkumist omandiõigustesse.

Muudatusettepanek 439
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud ja tõendatud 
vajaduste alusel on huvi üles näidatud, 
avaldab selle omanik teate, et kõnealuse 
rajatise käitamine liisitakse või antakse
rendile, välja arvatud juhul, kui kõnealuse 
teenindusrajatise käitaja tõendab, et 
kestev ümberkorraldusprotsess takistab 
selle kasutamist ükskõik millise 
raudteeveo-ettevõtja poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui III lisa punktis 2 nimetatud 
teenindusrajatist ei ole vähemalt kolm
aastat järjest kasutatud ja raudteeveo-
ettevõtjad on väljendanud kõnealuse 
teenindusrajatise käitajale tõendatud 
vajaduste alusel huvi juurdepääsu vastu 
kõnealusele rajatisele, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine raudteeteenuste rajatisena 
liisitakse või antakse rendile kas tervikuna 
või osaliselt, välja arvatud juhul, kui 
kõnealuse teenindusrajatise käitaja 
tõendab, et kestev ümberkorraldusprotsess 
takistab selle kasutamist ükskõik millise 
raudteeveo-ettevõtja poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Inés Ayala Sender
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine pannakse müüki, liisitakse või 
antakse rendile, välja arvatud juhul, kui 
omanik suudab tõestada, et rajatise 
ümberkorraldamise tõttu ei ole raudtee-
ettevõtjal selle kasutamine võimalik.

Or. es

Selgitus

Rajatiste käitajatele tuleks lubada teatavat paindlikkust juhul, kui nad tõestavad, et 
asjaomased rajatised asuvad maal, mida võidakse ümber kujundada, näiteks seoses 
linnaplaneerimisega, ning mille ümberkujundamiseprotsessi lõpuleviimine nõuab tavaliselt 
palju aega.

Muudatusettepanek 442
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.
Kui nimetatud rajatis oli eelnevalt juba 
jaotatud, peab raudtee-ettevõtja selgitama 
selle kasutamata jätmise põhjuseid. 

Or. es

Selgitus

Rajatise kasutamata jätmise põhjuste tundmine aitab teenuseid paremini pakkuda ning 
direktiivi eesmärke paremini täita.
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Muudatusettepanek 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse, antakse kontsessiooni 
korras kasutada või antakse rendile 
raudteega seotud tegevusteks. Sobivate 
taotluste puudumisest tingitud kasutusse 
mitteandmise korral on pärast artiklis 55 
nimetatud reguleeriva asutuse poolt 
teenuse avaliku huvi hindamise järel 
võimalik minna üle teenuse ülevõtmise ja 
müümise juurde.

Or. en

Selgitus

Siin on eesmärgiks selgitada, et avalikke teenuseid saab müüa, kuid mitte reguleeriva asutuse 
kontrollita.

Muudatusettepanek 444
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile.

Teenindusrajatise omanik kasutab seda 
käesolevas direktiivis sätestatud tõhususe 
põhimõtete kohaselt ja avaldab teate, et 
kõnealuse rajatise käitamine on 
võõrandatav ükskõik millises vormis, kui 
ta ei kasuta seda vähemalt kaks aastat 
järjest.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
pakub mõnd III lisa punktis 3 nimetatud 
teenust lisateenusena, osutab ta seda 
taotluse korral raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eelnevad käesoleva artikli sätted on piisavad.

Muudatusettepanek 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
pakub mõnd III lisa punktis 3 nimetatud 
teenust lisateenusena, osutab ta seda 
taotluse korral raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt.

3. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
pakub mõnd III lisa punktis 3 nimetatud 
teenust lisateenusena, osutab ta seda 
taotluse korral raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt.

Raudteeveo-ettevõtja, kes ostab elektrit 
elektrikontaktvõrgu jaoks, võib 
elektrienergia tarnijat vabalt valida.
Energiaühiku hindu ei seata sõltuvusse 
raudteeveo-ettevõtja suurusest, kuid need 
peavad olema kõigile klientidele õiglased.

Or. en
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Muudatusettepanek 447
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja
pakub mõnd III lisa punktis 3 nimetatud 
teenust lisateenusena, osutab ta seda 
taotluse korral raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt.

3. Kui teenusepakkuja pakub mõnd III lisa 
punktis 3 nimetatud teenust lisateenusena, 
osutab ta seda taotluse korral raudteeveo-
ettevõtjatele mittediskrimineerivalt.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Raudteeveo-ettevõtjad võivad 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt või 
teistelt teenindajatelt taotleda III lisa 
punktis 4 loetletud täiendavaid 
lisateenuseid. Raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja ei ole kohustatud neid teenuseid 
osutama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli eelnevad sätted on piisavad.

Muudatusettepanek 449
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Reguleerivat asutust tuleb teavitada 
III lisa punktide 1 ja 2 kohastest 
taotlustest ja otsustest ning tal peab olema 
juurdepääs neid puudutavatele 
asjakohastele dokumentidele, et ta saaks 
tagada, et kõnealused otsused tehakse 
mittediskrimineerival viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule (artikkel 290) võivad delegeeritud õigusaktid viia 
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seadusandliku akti ebaoluliste punktide täiendamise või muutmiseni. Siin toodud ettepanek 
volitada komisjoni muutma delegeeritud õigusaktide teel raudteepoliitika ja raudteede 
reguleerimise olulisi aspekte ületab oluliselt neid mõõte, millega oleks õigustatud pädevuse 
andmine komisjonile. Muudatusi tuleb seetõttu teha tavapärase kaasotsustusmenetluse alusel.

Muudatusettepanek 452
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline osa, mida delegeeritud õigusaktide menetlus ei hõlma.

Muudatusettepanek 453
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 454
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 455
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 456
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõrvaldatakse liikmesriikide vahelistes 
piiriülestes kokkulepetes sisalduvad 
sätted, mis diskrimineerivad raudteeveo-
ettevõtjaid või piiravad nende vabadust 
osutada piiriüleseid teenuseid.

välja jäetud

Komisjoni teavitatakse kõnealustest 
kokkulepetest. Komisjon uurib selliste 
kokkulepete vastavust käesolevale 
direktiivile ja otsustab kooskõlas artikli 64 
lõikes 2 nimetatud menetlusega, kas 
seonduvate kokkulepete kohaldamist võib 
jätkata. Komisjon edastab oma otsuse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
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liikmesriikidele.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lasta kindlaks määrata vajalik koostöö, eelkõige nende poolt kindlaks 
määratud üldhuviteenuste raamistikus. See on subsidiaarsuse põhimõtte proovikivi.

Muudatusettepanek 457
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrvaldatakse liikmesriikide vahelistes 
piiriülestes kokkulepetes sisalduvad 
sätted, mis diskrimineerivad raudteeveo-
ettevõtjaid või piiravad nende vabadust 
osutada piiriüleseid teenuseid.

Liikmesriigid peavad tagama, et nende 
poolt sõlmitavad piiriülesed kokkulepped 
ei diskrimineeri teatavaid raudtee-
ettevõtjaid ning ei piira nende vabadust 
osutada piiriüleseid teenuseid.

Or. fr

Selgitus

Piiriülesed kokkulepped peavad olema osa liikmesriikide autonoomiast ning jääma nende 
pädevusse. Euroopa Liit sekkub üksnes siis, kui eesmärke ei saavutata liikmesriikide poolt 
piisavas ulatuses või kui neid on parem saavutada Euroopa Liidu tasandil.

Muudatusettepanek 458
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni teavitatakse kõnealustest 
kokkulepetest. Komisjon uurib selliste 
kokkulepete vastavust käesolevale 
direktiivile ja otsustab kooskõlas artikli 64 
lõikes 2 nimetatud menetlusega, kas 
seonduvate kokkulepete kohaldamist võib 

Komisjoni teavitatakse kõnealustest 
kokkulepetest. Komisjon uurib selliste 
kokkulepete vastavust käesolevale 
direktiivile. Juhul kui komisjon tuvastab 
mittevastavuse rahvusvahelise kokkuleppe 
ja ühenduse õiguse sätte vahel, võib ta 
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jätkata. Komisjon edastab oma otsuse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
liikmesriikidele.

otsustada esitada hagi kohustuse täitmata 
jätmise kohta Euroopa Kohtule, nagu on 
ette nähtud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 258 ühenduse õiguse 
rikkumise eest.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjon ei saa tühistada lihtotsusega kahe liikmesriigi poolt nõuetekohases vormis 
heaks kiidetud piiriülese kokkuleppe rakendamist. Komisjon peab vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 17 tagama aluslepingute ning institutsioonide poolt nende alusel 
vastuvõetud meetmete rakendamise Euroopa Kohtu järelevalve all.

Muudatusettepanek 459
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks pädevuse jagamist 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, 
kohaldatakse vastavalt Euroopa Liidu 
õigusele liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vaheliste piiriüleseid kokkuleppeid 
käsitlevate läbirääkimiste suhtes ning 
kõnealuste kokkulepete rakendamisel 
liikmesriikide ja komisjoni vahelist 
koostöömenetlust.

Ilma et see piiraks pädevuse jagamist 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, 
peavad liikmesriigid vastavalt Euroopa 
Liidu õigusele teavitama komisjoni
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste piiriüleseid kokkuleppeid 
käsitlevatest läbirääkimistest ning 
kõnealuste kokkulepete rakendamisest.

Or. fr


