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Tarkistus 128
Gilles Pargneaux

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 yleistä 
etua koskevista palveluista,

Or. fr

Tarkistus 129
Debora Serracchiani

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 
antamansa päätöslauselman,

Or. en

Tarkistus 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

A a. katsoo, että kansallisen 
sääntelyelimen on oltava riippumaton 
sääntelyelin, jolla on aloite- ja 
tutkintavalta ja joka voi sekä antaa 
lausuntoja että tehdä 
täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä 
taatakseen avoimet, esteettömät 
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markkinat, joilla kilpailu on vapaata ja 
vääristymätöntä,

Or. fr

Tarkistus 131
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisön rautateiden kehittämisestä 29 
päivänä heinäkuuta 1991 annettua 
neuvoston direktiiviä 91/440/ETY9, 
rautatieyritysten toimiluvista 19 päivänä 
kesäkuuta 1995 annettua neuvoston 
direktiiviä 95/18/EY10 sekä rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä 26 päivänä helmikuuta 2001 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2001/14/EY11 on 
muutettu vuosina 2004 ja 2007 
huomattavilta osin. Koska uusia muutoksia 
tehdään ja kyseiset säännökset ovat 
yhteydessä toisiinsa, mainitut direktiivit 
olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava 
ja yhdistettävä yhdeksi säädökseksi.

(1) Yhteisön rautateiden kehittämisestä 
29 päivänä heinäkuuta 1991 annettua 
neuvoston direktiiviä 91/440/ETY9, 
rautatieyritysten toimiluvista 19 päivänä 
kesäkuuta 1995 annettua neuvoston 
direktiiviä 95/18/EY10 sekä rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä 26 päivänä helmikuuta 2001 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2001/14/EY11 on 
muutettu vuosina 2004 ja 2007 
huomattavilta osin. Koska uusia muutoksia 
tehdään ja kyseiset säännökset ovat 
yhteydessä toisiinsa, mainitut direktiivit 
olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava 
ja yhdistettävä yhdeksi säädökseksi, jolla 
parannetaan turvallisuussäännöksiä ja 
rautatiepalveluiden luotettavuutta.

Or. en

Perustelu

Kun voimassa olevien direktiivien välille luodaan uusia yhteyksiä, olisi tärkeimpiä säännöksiä 
selkiytettävä ja parannettava, jotta saataisiin paremmat ja kaikkien kuluttajien kannalta 
luotettavat ja turvalliset rautatiepalvelut.

Tarkistus 132
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin kuljetusalan suurempi 
yhdentyminen on olennainen osa 
sisämarkkinoiden toteuttamista; rautatiet 
ovat elintärkeä osa unionin kuljetusalaa, 
joka on siirtymässä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaiseen liikkuvuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 133
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin kuljetusalan suurempi 
yhdentyminen on olennainen osa
sisämarkkinoiden toteuttamista; rautatiet 
ovat elintärkeä osa unionin kuljetusalaa, 
joka on siirtymässä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaiseen liikkuvuuteen.

(2) Unionin kuljetusalan suurempi 
yhdentyminen on olennainen osa
sisämarkkinoita; rautatiet ovat elintärkeä 
osa unionin kuljetusalaa, joka on 
siirtymässä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaiseen liikkuvuuteen.

Or. en

Perustelu

On turha puhua sisämarkkinoiden toteuttamisesta: perussopimuksessa määrätään jo, että 
liikennepolitiikka kuuluu muiden alojen tavoin sisämarkkinoiden piiriin.

Tarkistus 134
Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Direktiivit, joista ensimmäinen 
rautatiepaketti koostuu, eivät ole estäneet 
huomattavaa vaihtelua rautateiden 
infrastruktuuri- ja energiamaksujen 
määräytymisperusteissa ja suuruudessa 
sekä kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämismenettelyjen muodossa ja 
kestossa.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurimaksut ja niiden laskemistapa vaihtelee edelleen suuresti kautta EU:n. Sama 
pätee myös junareittien jakamiseen ja käyttövoiman hankintaan. Nykyistä lainsäädäntöä on 
edelleen parannettava siten, että yhdenmukaistetaan maksujärjestelmiä, lisätään avoimuutta 
ja luodaan suorituskannustimia. Energian toimitusedellytysten olisi oltava avoimempia ja 
energian hintojen olisi oltava samat kaikille kilpailijoille.

Tarkistus 135
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jotta saataisiin varmistettua tehokas 
ja syrjimätön pääsy rautateiden 
infrastruktuuriin ja kannustettua samalla 
tekemään investointeja sekä tuottamaan 
palveluja kustannustehokkaasti, 
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
tekemään uusia lainsäädäntöehdotuksia, 
joissa otetaan huomioon unionin 
tuomioistuimen ratkaisu 
rikkomusmenettelyjä koskevassa asiassa, 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisen ratkaisun antamisesta. Näillä 
säännöillä olisi pyrittävä myös 
varmistamaan tarpeettomat ristikkäistuet 
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infrastruktuurista operatiiviseen 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muistutetaan, että niin komission kuin kaikkien muiden toimijoiden on 
noudatettava unionin tuomioistuimen ratkaisuja ja mukautettava lainsäädäntöä niiden 
mukaan.

Tarkistus 136
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rautatieliikenteen osuus liikenteestä 
ei ole kasvanut viime vuosikymmenen 
aikana huolimatta tavoitteista, joita 
vuoden 2001 rautatiepaketissa asetettiin. 
Niinpä nykyinen uudelleenjärjestely on 
välttämätön.

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen rautatiepaketin tavoitteet eivät ole täyttyneet eikä rautatieliikenteen kilpailukyky 
ole vielä lähelläkään muiden liikennemuotojen kilpailukykyä. Rautatierahdin määrä on viime 
vuosina vähentynyt, emmekä ole vielä lähelläkään sellaisen yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen tavoitetta, joka voisi auttaa toteuttamaan sisämarkkinat.

Tarkistus 137
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Rautatieinfrastruktuurin 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen 
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investoidaan edelleen liian vähän, jos 
tarkoituksena on taata alan kehitys ja 
kilpailukyky. 

Or. es

Perustelu

Investointien vähäisyys on ratkaiseva ongelma, johon uudistuksessa on puututtava.

Tarkistus 138
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Markkinoille pääsyn edellytysten 
puutteellinen avoimuus on ilmeinen este 
rautatiepalvelujen kilpailukyvylle.

Or. es

Perustelu

Avoimuuden puute estää sellaisten uusien yritysten pääsyä markkinoille, jotka voisivat lisätä 
rautatiesektorin kilpailukykyä. 

Tarkistus 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lukuisat rikkomusmenettelyt 
jäsenvaltioita vastaan osoittavat, että 
nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa 
tulkintaeroja ja että ensimmäistä 
rautatiepakettia on selvennettävä ja 
parannettava, jotta saataisiin 
varmistettua, että Euroopan 
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rautatiemarkkinat aidosti avautuisivat.

Or. fr

Tarkistus 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rautatiet tarjoavat fyysisten ja 
teknisten ominaisuuksiensa vuoksi 
runsaasti korkeaan turvallisuustasoon, 
ympäristönsuojeluun, liikenteen 
tehokkuuteen ja energiansäästöön liittyviä 
mahdollisuuksia. Niiden keskeistä asemaa 
EU:n kestävässä liikennepolitiikassa olisi 
näin ollen pidettävä merkittävänä 
mahdollisuutena, jonka avulla EU:n 
liikennepolitiikka voi saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian ja vuotta 2050 
koskevan etenemissuunnitelman 
tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 141
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tehokas yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiealue voidaan saada aikaan vain 
huolehtimalla siitä, että rautatieyritykset 
pidetään erillään infrastruktuurin 
haltijoista, varmistamalla vapaa pääsy 
rautatiemarkkinoille ja sen avulla terve 
kilpailu sekä huolehtimalla 
rautatiesektorin yhteentoimivuudesta ja 
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kestävyydestä.

Or. en

Tarkistus 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On tarpeen parantaa rautatieverkon 
tehokkuutta sen yhdentämiseksi 
kilpailumarkkinoihin ottaen samalla 
huomioon rautateiden erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Rautatiealaan sovellettavat 
sosiaaliturvajärjestelmät ovat eri 
jäsenvaltioissa erilaisia. Tämän vuoksi on 
olemassa vaara, että syntyy epäterve 
kilpailutilanne uusien rautatieyritysten ja 
vakiintuneiden yritysten välille. 
Järjestelmiä olisi näin ollen 
yhdenmukaistettava siten, että samalla 
kunnioitetaan sekä alan että 
jäsenvaltioiden erityispiirteitä. 

Or. fr
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Tarkistus 144
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On annettava takeet siitä, että 
sääntelyelimet huolehtivat 
valvontatehtävistään, jotta voidaan 
varmistaa rautatieyritysten välisen 
syrjintäkiellon toteutuminen, sopivan 
hinnoittelupolitiikan täytäntöönpano ja 
tilien eriyttämisperiaatteen 
noudattaminen.

Or. es

Perustelu

Tällaisten takeiden puuttuminen on yksi rautatiealan kilpailukyvyn esteistä.

Tarkistus 145
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Rautatiejärjestelmän täydellinen 
yhteentoimivuus Euroopan tasolla on 
välttämätöntä eurooppalaisen 
rautatiealueen toteuttamiseksi. Euroopan 
rautatievirastolle olisi annettava 
asianmukaiset valtuudet ja resurssit, 
joiden turvin tämä tavoite voidaan 
saavuttaa nopeammin, kun ajatellaan 
esimerkiksi kaluston ja turvallisuus- ja 
merkinantolaitteiden sertifiointia 
koskevien yhteisten standardien 
kehittämistä.
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Or. nl

Tarkistus 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Alueellinen liikenne, kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne sekä sukkulaliikenne 
Kanaalitunnelin läpi olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Alueellinen liikenne, kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne sekä sukkulaliikenne
Kanaalitunnelin läpi olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(4) Alueellinen liikenne, kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne sekä liikenne
Kanaalitunnelin läpi olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella ulotetaan nykyinen maantieajoneuvojen sukkulaliikennettä koskeva poikkeus 
koskemaan kaikkea liikennettä, jotta Kanaalitunneli voisi helpommin edesauttaa unionin 
sisäisen kaupan kehittymistä ja myötävaikuttaa lokeroitumattoman eurooppalaisen 
rautatiealueen syntymiseen.
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Tarkistus 148
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Alueellinen liikenne, kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne sekä sukkulaliikenne 
Kanaalitunnelin läpi olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(4) Alueellinen liikenne, kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne sekä sukkulaliikenne 
Kanaalitunnelin läpi olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Myös omilla raiteillaan kulkevat perinne-
ja museorautatiet on jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tehdäkseen rautatiekuljetukset 
tehokkaiksi ja muiden liikennemuotojen 
kanssa kilpailukykyisiksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että rautatieyrityksillä 
on riippumattomien, kaupallisten 
liikenteenharjoittajien asema siten, että 
niiden on mahdollista sopeutua 
markkinoiden tarpeisiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 150
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uusiin tapoihin parantaa 
rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikennepalveluita olisi pyrittävä 
noudattamalla johdonmukaista 
rautatieinfrastruktuurin entistä 
voimakkaamman rahoittamisen, riittävän 
sääntelyn ja markkinoiden asteittaisen 
avaamisen yhdistelmää vaarantamatta 
kuitenkaan alan julkisen palvelun 
velvoitteiden ja sosiaalisten vaatimusten 
noudattamista. Unionin tulevan politiikan 
keskeinen tehtävä on huolehtia 
siirtymästä tätä liikennemuotoa kohden.

Or. en

Tarkistus 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito.

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava yhtäältä liikennepalvelujen 
tarjoaminen ja toisaalta infrastruktuurin 
toiminta. Sen vuoksi näitä kahta toimintaa 
on hoidettava erillisinä ja niillä on oltava 
erillinen kirjanpito, kuten alun perin 
säädettiin direktiivillä 2001/12/EY 
sittemmin muutetun 
direktiivin 91/440 ETY 6 artiklassa.

Tuomioistuin arvioi, missä määrin 
jäsenvaltiot ovat tähän mennessä 
noudattaneet direktiiviä 91/440 ETY ja 
direktiiviä 2001/12/EY, jos lainkaan, ja 
tämä (uudelleenlaadittu) säädös ei näin 
ollen estä näiden direktiivien 
täytäntöönpanoa koskevia meneillään 
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olevia rikkomusmenettelyjä.
Koska markkinoiden avoimuuden asteen 
ja infrastruktuurin hallinnon ja 
rautateiden palveluntarjonnan 
erottamisen välinen suhde ei ole selvä, 
tämän uudelleenlaadinnan tarkoituksena 
on luoda palvelujen avoin 
käyttömahdollisuus EU:n 
rautatieverkossa ja poistaa laittomat 
kansalliset esteet. Uudelleenlaadinnan 
tarkoituksena on näin ollen selkiyttää 
nykyisiä säännöksiä ja lisätä niiden 
vaikuttavuutta eikä ottaa käyttöön tähän 
asiaan liittyviä uusia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Komissio julkaisi suunnitelmansa infrastruktuurin hallinnon ja rautateiden palveluntarjonnan 
erottamista koskevista uusista ehdotuksista maaliskuussa 2011 annetussa valkoisessa 
kirjassa. Myös 13 jäsenvaltiota vastaan käynnistettyjen, meneillään olevien 
rikkomusmenettelyjen oletetaan selkiyttävän näitä seikkoja.

Tarkistus 152
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito.

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava ja niillä 
on oltava erillinen kirjanpito.

Or. en

Perustelu

Erillinen kirjanpito takaa riittävässä määrin eri toimintojen erottamisen riippumatta valitusta 
organisaatiomallista.
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Tarkistus 153
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito.

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito. On myös tärkeää, että niillä on 
erillinen henkilöstöpolitiikka, jotta 
varmistetaan eurooppalaisen 
rautatiealueen tehokas toiminta.

Or. nl

Perustelu

Koska infrastruktuurin haltijoiden on tehtävä riippumattomia päätöksiä, niiden on oltava 
täysin vastuussa myös omasta henkilöstöpolitiikastaan.

Tarkistus 154
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito.

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito, mikä takaa avoimuuden, jolla 
varmistetaan, ettei julkisia varoja ohjaudu 
muuhun kaupalliseen toimintaan. 
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Or. es

Perustelu

Vain näin voidaan varmistaa avoimuus, jota kilpailukykyisemmät ja helpommin saavutettavat 
markkinat edellyttävät.

Tarkistus 155
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi 
erotettava liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja infrastruktuurin toiminta. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen
kirjanpito.

(6) Rautatieverkon tulevan kehityksen ja 
tehokkaan käytön sekä 
rautatieinfrastruktuurin syrjimättömien 
käyttöoikeuksien varmistamiseksi 
liikennepalvelujen tarjoaminen ja 
infrastruktuurin toiminta olisi erotettava 
selkeästi ja tarkasti toisistaan. Sen vuoksi 
näitä kahta toimintaa on hoidettava 
erillisinä ja niillä on oltava erillinen 
kirjanpito.

Or. de

Tarkistus 156
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Liikennepalvelujen tarjoamisen ja 
infrastruktuurin hallinnon mahdollisella 
uudelleenjärjestelyllä ei saisi olla 
kielteistä vaikutusta rautatiesektorin 
työntekijöiden työehtoihin tai sosiaalisiin 
oloihin. Sosiaalilausekkeita olisi 
kunnioitettava, jotta vältyttäisiin sellaisten 
uusien yrittäjien taholta tulevalta 
sosiaaliselta polkumyynniltä ja 
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vääristyneeltä kilpailulta, jotka eivät 
noudata rautatiesektorin sosiaalisia 
vähimmäisnormeja.

Or. fr

Perustelu

Kun kansallista lainsäädäntöä mukautetaan ensimmäisen rautatiepaketin säännöksiä 
vastaavaksi, se ei saa johtaa rautatiesektorin työehtojen heikentymiseen.

Tarkistus 157
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) On varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijalla ja 
rautatieyrityksellä on ehdottomasti 
erillinen kirjanpito. Yhdelle näistä 
toiminnan aloista myönnettyjä julkisia 
varoja ei saa siirtää toiselle toiminnan 
alalle. Tämä kielto on esitettävä selvästi 
kunkin toiminnan alan 
kirjanpitosäännöissä. Jäsenvaltion ja 
kansallisen sääntelyelimen on 
varmistettava tämän kiellon tehokas 
soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Julkisen rahoituksen liikkeiden infrastruktuurin haltijan ja rautatieyrityksen välillä on oltava 
entistä avoimempia.

Tarkistus 158
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) EU:ssa on rautatieverkkoja, joiden 
raideleveys poikkeaa unionin 
pääasiallisista rautatieverkoista ja jotka 
ovat siksi teknisesti eristettyjä EU:n 
pääasiallisista rautatieverkoista, mutta 
ovat sen sijaan yhteydessä kolmansien 
maiden rautatieverkkoihin. Näiden 
verkkojen taloudellista ja sosiaalista 
luotettavuutta on ylläpidettävä tarvittaessa 
erityistoimin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon sellaisten jäsenvaltioiden erityistilanne, joissa on käytössä 
eri raideleveys ja jotka ovat lähes yksinomaan yhteydessä kolmansien maiden 
rautatieverkkoihin.

Tarkistus 159
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kaikkien rautatieyritysten on niiden 
yritysmuodosta riippumatta noudatettava 
voimassa olevaa kansallista sosiaaliturva-
ja terveyslainsäädäntöä, jotta vältyttäisiin 
sosiaaliselta polkumyynniltä ja 
epäterveeltä kilpailulta.

Or. fr

Perustelu

Rautatiemarkkinoilla ei pidä kilpailla työehtojen ja työntekijöiden sosiaaliturvan 
kustannuksella. Kaikkien yritysten on niiden yritysmuodosta riippumatta noudatettava 
kansallista sosiaaliturva- ja terveyslainsäädäntöä.
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Tarkistus 160
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta rautatieliikenne olisi 
kilpailukykyinen maantieliikenteen 
kanssa, olisi yhdenmukaistettava 
keskenään erilaisia jäsenvaltioiden 
sääntökokonaisuuksia, esimerkiksi niitä, 
jotka koskevat rautatieliikenteen 
turvallisuutta, liiteasiakirjojen 
yhdenmukaistamista ja käyttöä, junien 
järjestelemistä ja asiaan liittyvää 
dokumentaatiota, junien ohjaamiseen 
käytettävien signaalien ja merkkien 
standardointia, vaarallisten aineiden 
kuljetusten yhteydessä toteutettavien 
toimenpiteiden ja tarkastusten 
yhdenmukaistamista ja jätekuljetusten 
rekisteröintiä ja seurantaa koskevien 
menettelyjen yhdenmukaistamista.

Or. de

Tarkistus 161
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) On varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijalla ja 
rautatieyrityksellä on ehdottomasti 
erillinen kirjanpito. Yhdelle näistä 
toiminnan aloista myönnettyjä julkisia 
varoja ei saa siirtää toiselle toiminnan 
alalle. Tämä kielto on esitettävä selvästi 
kunkin toiminnan alan 
kirjanpitosäännöissä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava tämän kiellon tehokas 
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soveltaminen.

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Liikennepalvelujen tarjoamisen ja 
infrastruktuurin hallinnon erottaminen ei 
saisi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia 
rautatiesektorin työntekijöiden 
työehtoihin tai sosiaalisiin oloihin. 
Sosiaalilausekkeita olisi kunnioitettava, 
jotta vältyttäisiin kaikelta uusien yrittäjien 
taholta tulevalta sosiaaliselta 
polkumyynniltä ja epäterveeltä kilpailulta,
jossa ei noudatettaisi rautatiesektorin 
sosiaalisia vähimmäisnormeja.

Or. ro

Perustelu

Liikennepalvelujen tarjoamisen ja infrastruktuurin hallinnon erottaminen ei saisi aiheuttaa 
kielteisiä vaikutuksia rautatiesektorin työntekijöiden työehtoihin tai sosiaalisiin oloihin. 
Sosiaalilausekkeita olisi kunnioitettava, jotta vältyttäisiin kaikelta uusien yrittäjien taholta 
tulevalta sosiaaliselta polkumyynniltä ja epäterveeltä kilpailulta, jossa ei noudatettaisi 
rautatiesektorin sosiaalisia vähimmäisnormeja.

Tarkistus 163
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jotta rautateiden tavaraliikenteestä 
saataisiin houkuttelevampaa maanteiden 
tavaraliikenteeseen nähden, on säädettävä 
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kaluston melupäästöjen vähentämistä 
koskevista oikeudellisista vaatimuksista.

Or. de

Tarkistus 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta olisi sovellettava 
rautatiesektorilla ottaen huomioon tämän 
sektorin erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Rautatiesektorilla työskentelevien 
edut kytkeytyvät sosiaalisten normien 
korkeaan tasoon. Heidän koulutuksensa 
ja työehtojensa on varmistettava korkea 
palvelu- ja turvallisuustaso.
Heidän olisi sen vuoksi säilytettävä 
oikeutensa käynnistää toimia sosiaalisten 
normien puolustamiseksi ja palvelujen 
laadun parantamiseksi. Näistä toimista 
olisi ilmoitettava käyttäjille hyvissä ajoin, 
ja näille olisi annettava ajoissa tietoa 
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vaihtoehdoista, joiden turvin he voivat 
täyttää liikkuvuutta ja liikennettä 
koskevat tarpeensa.

Or. en

Tarkistus 166
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tehostaakseen kilpailua 
rautatieliikenteen hoidossa mukavuuden ja 
käyttäjille tarjottavien palvelujen 
parantamiseksi jäsenvaltioilla olisi 
säilyttävä yleinen vastuu asianmukaisen 
rautateiden infrastruktuurin kehittämisestä.

(8) Tehostaakseen kilpailua 
rautatieliikenteen hoidossa mukavuuden ja 
käyttäjille tarjottavien palvelujen 
parantamiseksi jäsenvaltioilla olisi 
säilyttävä yleinen vastuu asianmukaisen 
rautateiden infrastruktuurin kehittämisestä 
pitäen markkinakysyntää yhtenä 
tärkeimmistä lähtökohdista.

Or. nl

Tarkistus 167
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 
kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 
jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 
haltijaa kuultuaan vahvistettava 
yksityiskohtaiset säännöt 
rautatieyrityksiltä rautateiden 
infrastruktuurin käyttämisestä perittävästä 
maksusta. Kyseiset säännöt eivät saisi olla 
rautatieyrityksiä syrjiviä.

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 
kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 
jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 
haltijaa kuultuaan vahvistettava 
rautatieyrityksiä koskevat
yksityiskohtaiset säännöt rautateiden 
infrastruktuurin käyttämisestä. Kyseiset 
säännöt eivät saisi olla rautatieyrityksiä 
syrjiviä eivätkä ne saisi luoda 
mahdollisuutta harjoittaa sosiaalista 
polkumyyntiä asianomaista 
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rautatiehenkilöstöä kohtaan.

Or. en

Perustelu

Säännös liittyy sääntöihin, ei infrastruktuurin käyttämisestä perittäviin maksuihin: siksi on 
jäsenvaltioiden tehtävä laatia sääntökehys. Lisäksi yritysten syrjintäkielto on selkeä säännös, 
ja samaa säännöstä – kohtuullista palkkatasoa noudattaen – olisi sovellettava 
rautatieyritysten kanssa tekemisissä ja niiden palveluksessa oleviin työntekijöihin.

Tarkistus 168
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 
kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 
jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 
haltijaa kuultuaan vahvistettava 
yksityiskohtaiset säännöt rautatieyrityksiltä 
rautateiden infrastruktuurin käyttämisestä 
perittävästä maksusta. Kyseiset säännöt 
eivät saisi olla rautatieyrityksiä syrjiviä.

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 
kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 
jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 
haltijaa kuultuaan vahvistettava sellaiset 
selkeät ja avoimet säännöt 
rautatieyrityksiltä rautateiden 
infrastruktuurin käyttämisestä perittävästä 
maksusta, joilla varmistetaan, ettei mitään 
rautatieyrityksiä syrjitä.

Or. es

Tarkistus 169
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) EU:n olisi tutkittava 
eurooppalaisten rautatiehankkeiden 
innovatiivisilla rahoitusvälineillä 
tapahtuvan rahoittamisen vaihtoehtoisia 
lähteitä kuten EU:n 
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hankejoukkovelkakirjalainoja.

Or. fr

Perustelu

Rahoituksen puute on yksi tärkeimmistä syistä Euroopan rautateiden vaikeaan tilanteeseen. 
Vaihtoehtoisia strategioita ja rahoituslähteitä on tarpeen kehittää. Erityisesti infrastruktuurin 
julkista rahoitusta on lisättävä.

Tarkistus 170
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) EU:n olisi tutkittava 
eurooppalaisten rautatiehankkeiden 
innovatiivisilla rahoitusvälineillä 
tapahtuvan rahoittamisen vaihtoehtoisia 
lähteitä kuten EU:n 
hankejoukkovelkakirjalainoja, jotta 
edistettäisiin yksityisiä sijoituksia ja 
parannettaisiin riskipääoman saantia. 
Samasta syystä on lisättävä 
rautatiemarkkinoiden houkuttelevuutta 
vaihtoehtoisten yksityisten sijoittajien 
silmissä luomalla selkeät, avoimet 
oikeudelliset kehykset.

Or. en

Perustelu

Rahoituksen puute on yksi tärkeimmistä syistä Euroopan rautateiden vaikeaan tilanteeseen. 
Vaihtoehtoisia strategioita ja rahoituslähteitä on tarpeen kehittää. Erityisesti infrastruktuurin 
rahoitusta on lisättävä. Jäsenvaltioille, jotka rahoittavat infrastruktuuriaan, on myös 
annettava takeet siitä, ettei tätä rahaa käytetä muihin kuin yksinomaan infrastruktuurin 
tarkoituksiin.

Tarkistus 171
Brian Simpson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden ja infrastruktuurin 
haltijoiden olisi voitava rahoittaa 
infrastruktuuri-investointeja muilla 
keinoin kuin suoralla valtion 
rahoituksella, esimerkiksi yksityisen 
sektorin rahoituksella.

Or. en

Perustelu

On aiheellista viitata infrastruktuurin haltijoiden mahdollisuuteen perustaa toimintansa tai 
toimia sellaisia vaihtoehtoisia rahoitusmalleja käyttäen, joiden avulla ne voivat saada 
yksityistä rahoitusta. Tämä on välttämätöntä, jotta pystytään turvaamaan jäsenvaltioiden 
nykyiset rahoitusmekanismit.

Tarkistus 172
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska markkinat avattiin jo vuonna 2006, tämä johdanto-osan kappale on aiheeton.

Tarkistus 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 174
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne, 
etenkin tapauksissa, joissa erilainen 
raideleveys edelleen muodostaa fyysisen 
esteen kilpailulle, edellyttävät kiireellisiä 
markkinoiden avaamistoimia.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi Ranskan ja Saksan erilainen raideleveys on konkreettinen fyysinen kilpailun este, 
joka on yksi lisä rautatiesektorilla olemassa oleviin jo entisestään raskaisiin sääntelyesteisiin.

Tarkistus 175
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti (11) Uuden oikeudellisen kehyksen on 
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tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

mahdollistettava SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa ja siihen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 26 tarkoitettujen yleisen 
edun mukaisten palvelujen säilyttämisen 
ja kehittämisen.

Or. fr

Perustelu

Yleisen edun mukaisia liikenne- ja etenkin rautatieliikennepalveluita on kehitettävä. Tämä oli 
yksi 16. maaliskuuta 2011 kokoontuneen talous- ja sosiaaliasioiden neuvoston lausunnossa 
mainituista seikoista.

Tarkistus 176
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia 
sekä sitä, että jäsenvaltiot tekevät selkeitä 
valintoja kestävän rautateiden 
tavaraliikenteen hyväksi ja siirtyvät pois 
ympäristön kannalta haitallisemmista 
liikennemuodoista.

Or. en

Perustelu

Vaatimuksena on markkinoiden avaaminen, mutta sen tueksi jäsenvaltioiden on tehtävä 
selkeitä ja voimakkaita investointivalintoja, joilla edistetään siirtymistä muista 
liikennemuodoista rautatieliikenteeseen: rautateiden tavaraliikennekäytäviä koskevan 
asetuksen äskettäinen hyväksyminen on tästä ensimmäinen esimerkki.

Tarkistus 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

(11) Tehokas henkilö- ja tavaraliikenne ja 
erityisesti tehokas rajat ylittävä henkilö- ja 
tavaraliikenne edellyttävät markkinoiden 
avaamistoimia yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Or. it

Perustelu

Rautatieliikenne kuuluu niihin harvoihin aloihin, joilla yhtenäismarkkinoiden täytäntöönpano 
ei ole loppuunsaatettua. Markkinoiden avaaminen olisi siksi ulotettava koskemaan 
kansallisten rautatiepalvelujen vapauttamista kilpailulle.

Tarkistus 178
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia.

(11) Tehokas tavaraliikenne ja erityisesti 
tehokas rajat ylittävä tavaraliikenne 
edellyttävät markkinoiden avaamistoimia 
ja toimia kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Or. es

Perustelu

Kilpailukykyiset markkinat ovat tehokkuuden edellytys.

Tarkistus 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen varmistamiseksi, että oikeuksia 
käyttää rautateiden infrastruktuuria 

Poistetaan.
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sovelletaan yhtenäisesti ja syrjimättömästi 
koko unionin alueella, olisi otettava 
käyttöön rautatieyrityksiä koskeva 
toimilupa.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 180
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Niiden reittien osalta, joilla on 
väliasemia, uusilla markkinoille tulijoilla 
olisi oltava oikeus ottaa ja jättää 
matkustajia reittiosuuden varrella, jotta 
tällainen liikenne voi olla kannattavaa ja 
jotta mahdollisia kilpailijoita ei aseteta 
epäsuotuisaan asemaan jo toiminnassa 
oleviin liikenteenharjoittajiin nähden.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden avaaminen on 
mahdollista ottaa mukaan. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2012. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 181
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Niiden reittien osalta, joilla on 
väliasemia, uusilla markkinoille tulijoilla 
olisi oltava oikeus ottaa ja jättää 
matkustajia reittiosuuden varrella, jotta
tällainen liikenne voi olla kannattavaa ja 
jotta mahdollisia kilpailijoita ei aseteta 
epäsuotuisaan asemaan jo toiminnassa 
oleviin liikenteenharjoittajiin nähden.

(13) Niiden reittien osalta, joilla on 
väliasemia, uusilla markkinoille tulijoilla 
olisi oltava oikeus ottaa ja jättää 
matkustajia reittiosuuden varrella, mutta 
samalla on varmistettava, että tällainen 
liikenne ei horjuta toimivaltaisten 
viranomaisten kehittämiä tai niiden 
suunnittelemia yleisen edun mukaisia 
palveluita eikä vaaranna niiden 
yhteiskunnallisia ja ympäristötavoitteita.

Or. fr

Perustelu

Yleisen edun mukaisia liikenne- ja etenkin rautatieliikennepalveluita on kehitettävä. Tämä oli 
yksi 16. maaliskuuta 2011 kokoontuneen talous- ja sosiaaliasioiden neuvoston lausunnossa 
mainituista seikoista.

Tarkistus 182
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan parlamentti pyytää 
komissiota rautateiden 
henkilöliikennemarkkinoiden 
tehostamiseksi tekemään vuoden 2012 
loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen kotimaisten 
henkilöliikennemarkkinoiden 
vapauttamisesta siten, että samalla 
taataan julkisia palveluhankintoja 
koskevien sopimusten taloudellinen 
tasapaino.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden avaaminen on 
mahdollista ottaa mukaan. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2012. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 183
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Avoimen markkinoille pääsyn ja 
väliasemia sisältävien uusien 
kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen 
käyttöönotto ei saisi johtaa kotimaisten 
henkilöliikennepalvelujen markkinoiden 
avaamiseen, vaan niiden olisi koskettava 
vain kansainvälisellä reittiosuudella 
olevia liitännäisasemia. Uusien palvelujen 
päätarkoituksena olisi oltava 
kansainvälisellä matkalla olevien 
matkustajien kuljettaminen. Sen 
arvioimiseksi, onko tämä kulloisenkin 
palvelun päätarkoitus, huomioon olisi 
otettava eri arviointiperusteita, kuten 
kotimaisen tai kansainvälisen liikenteen 
matkustajien kuljetuksesta saatu osuus 
liikevaihdosta ja matkustajamäärästä sekä 
matkaosuuden pituus. Asianomaisen 
kansallisen sääntelyelimen olisi tehtävä 
arviointi palvelujen päätarkoituksesta 
asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden avaaminen on 
mahdollista ottaa mukaan. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2012. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.
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Tarkistus 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Avoimen markkinoille pääsyn ja 
väliasemia sisältävien uusien 
kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen 
käyttöönotto ei saisi johtaa kotimaisten 
henkilöliikennepalvelujen markkinoiden 
avaamiseen, vaan niiden olisi koskettava 
vain kansainvälisellä reittiosuudella 
olevia liitännäisasemia. Uusien palvelujen 
päätarkoituksena olisi oltava 
kansainvälisellä matkalla olevien 
matkustajien kuljettaminen. Sen 
arvioimiseksi, onko tämä kulloisenkin 
palvelun päätarkoitus, huomioon olisi 
otettava eri arviointiperusteita, kuten 
kotimaisen tai kansainvälisen liikenteen 
matkustajien kuljetuksesta saatu osuus 
liikevaihdosta ja matkustajamäärästä sekä 
matkaosuuden pituus. Asianomaisen 
kansallisen sääntelyelimen olisi tehtävä 
arviointi palvelujen päätarkoituksesta 
asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska tekstissä säädetään myös kansallisten 
henkilöliikennepalvelujen avaamisesta kilpailulle.

Tarkistus 185
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Avoimen markkinoille pääsyn ja 
väliasemia sisältävien uusien 

(14) Avoimen markkinoille pääsyn ja 
väliasemia sisältävien uusien 
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kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen
käyttöönotto ei saisi johtaa kotimaisten 
henkilöliikennepalvelujen markkinoiden 
avaamiseen, vaan niiden olisi koskettava 
vain kansainvälisellä reittiosuudella olevia 
liitännäisasemia. Uusien palvelujen 
päätarkoituksena olisi oltava 
kansainvälisellä matkalla olevien 
matkustajien kuljettaminen. Sen 
arvioimiseksi, onko tämä kulloisenkin 
palvelun päätarkoitus, huomioon olisi 
otettava eri arviointiperusteita, kuten 
kotimaisen tai kansainvälisen liikenteen 
matkustajien kuljetuksesta saatu osuus 
liikevaihdosta ja matkustajamäärästä sekä 
matkaosuuden pituus. Asianomaisen 
kansallisen sääntelyelimen olisi tehtävä 
arviointi palvelujen päätarkoituksesta 
asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen
käyttöönotossa huomio olisi kiinnitettävä
kansainvälisellä reittiosuudella oleviin 
liitännäisasemiin. Tällaisten palvelujen 
päätarkoituksena olisi oltava 
kansainvälisellä matkalla olevien 
matkustajien kuljettaminen. Sen 
arvioimiseksi, onko tämä kulloisenkin 
palvelun päätarkoitus, huomioon olisi 
otettava eri arviointiperusteita, kuten 
kotimaisen tai kansainvälisen liikenteen 
matkustajien kuljetuksesta saatu osuus 
liikevaihdosta ja matkustajamäärästä sekä 
matkaosuuden pituus. Asianomaisen 
kansallisen sääntelyviranomaisen olisi 
tehtävä arviointi palvelujen
päätarkoituksesta asianomaisen osapuolen 
pyynnöstä.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen pitäisi tehdä tekstistä avoimempi ja ajantasainen.

Tarkistus 186
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista 23 päivänä 
lokakuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1370/200712 mukaan jäsenvaltiot ja 
paikallisviranomaiset voivat tehdä julkisia 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
joihin voi sisältyä tiettyjen palvelujen 
tarjoamista koskevia yksinoikeuksia. Sen 
vuoksi on tärkeää varmistaa, että 
mainitun asetuksen säännökset sopivat 
yhteen kansainvälisten 

Poistetaan.
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henkilöliikennepalvelujen kilpailulle 
avaamisen periaatteen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden avaaminen on 
mahdollista ottaa mukaan. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2012. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
varmistaa, että työntekijöiden sosiaaliset 
oikeudet säilytetään erotettaessa 
liikennepalvelujen tarjoaminen ja 
infrastruktuurin hallinto, kun tähän 
saattaa sisältyä yrityksen luovutus.

Or. fr

Tarkistus 188
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kansainvälisten
henkilöliikennepalvelujen avaaminen 
kilpailulle voi vaikuttaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
mukaisesti tuotettujen rautateiden 
henkilöliikennepalvelujen järjestelyihin ja 
rahoitukseen. Jäsenvaltioilla olisi oltava 

(16) Henkilöliikennepalvelujen avaaminen 
kilpailulle voi vaikuttaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
mukaisesti tuotettujen rautateiden 
henkilöliikennepalvelujen järjestelyihin ja 
rahoitukseen. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus rajoittaa markkinoille pääsyä, 
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mahdollisuus rajoittaa markkinoille pääsyä, 
jos tämä vaarantaisi tällaisten julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellisen tasapainon ja jos tämän 
direktiivin 55 artiklassa tarkoitettu 
asianomainen sääntelyelin on tämän 
hyväksynyt objektiivisen taloudellisen 
arvioinnin perusteella ja julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneiden toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä.

jos tämä vaarantaisi tällaisten julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellisen tasapainon ja jos tämän 
direktiivin 55 artiklassa tarkoitettu 
asianomainen sääntelyelin on tämän 
hyväksynyt objektiivisen taloudellisen 
arvioinnin perusteella ja julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneiden toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä.

__________________
12. EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kansallisten henkilöliikennemarkkinoiden avaaminen on 
mahdollista ottaa mukaan. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2012. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kansainvälisten 
henkilöliikennepalvelujen avaaminen 
kilpailulle voi vaikuttaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
mukaisesti tuotettujen rautateiden 
henkilöliikennepalvelujen järjestelyihin ja 
rahoitukseen. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus rajoittaa markkinoille pääsyä, 
jos tämä vaarantaisi tällaisten julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellisen tasapainon ja jos tämän 
direktiivin 55 artiklassa tarkoitettu 
asianomainen sääntelyelin on tämän 
hyväksynyt objektiivisen taloudellisen 

(16) Kansainvälisten ja kansallisten 
henkilöliikennepalvelujen avaaminen 
kilpailulle voi vaikuttaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
mukaisesti tuotettujen rautateiden 
henkilöliikennepalvelujen järjestelyihin ja 
rahoitukseen. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus rajoittaa markkinoille pääsyä, 
jos tämä vaarantaisi tällaisten julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellisen tasapainon ja jos tämän 
direktiivin 55 artiklassa tarkoitettu 
asianomainen sääntelyelin ja tarvittaessa 
57 artiklassa määritetty sääntelyelinten 
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arvioinnin perusteella ja julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneiden toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä.

verkosto on tämän hyväksynyt 
objektiivisen taloudellisen arvioinnin 
perusteella ja julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen tehneiden 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa säännöksen soveltamisalaa koskemaan kansallisia 
henkilöliikennepalveluja. Lisäksi sen on tarkoitus antaa sääntelyelinten verkostolle 
mahdollisuus toteuttaa toimia tarvittaessa.

Tarkistus 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellinen tasapaino vaarantua, olisi 
otettava huomioon ennalta määritettyjä 
perusteita kuten vaikutus minkä tahansa 
julkisia palveluhankintoja koskevaan 
sopimukseen sisältyvän palvelun 
kannattavuuteen, mukaan lukien siitä 
aiheutuvat vaikutukset julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneen toimivaltaisen viranomaisen 
nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 
lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 
väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 
molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 
palvelun ajoitus ja vuorotiheys. Tällaisen 
arvioinnin ja asianomaisen sääntelyelimen 
päätöksen mukaisesti jäsenvaltiot saavat 
myöntää tai evätä haetun kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 
taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 
käyttömaksua uuden kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun 
liikenteenharjoittajalta, taloudellisen 

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellinen tasapaino vaarantua, olisi 
otettava huomioon ennalta määritettyjä 
perusteita kuten vaikutus minkä tahansa 
julkisia palveluhankintoja koskevaan 
sopimukseen sisältyvän palvelun 
kannattavuuteen, mukaan lukien siitä 
aiheutuvat vaikutukset julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneen toimivaltaisen viranomaisen 
nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 
lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 
väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 
molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 
palvelun ajoitus ja vuorotiheys. Tällaisen 
arvioinnin ja asianomaisen sääntelyelimen 
päätöksen mukaisesti jäsenvaltiot saavat 
voivat myöntää tai evätä haetun 
kansainvälisen ja/tai kansallisen 
henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 
taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 
käyttömaksua uuden kansainvälisen ja/tai 
kansallisen henkilöliikennepalvelun 
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arvioinnin mukaisesti sekä unionin 
lainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

liikenteenharjoittajalta, taloudellisen 
arvioinnin mukaisesti sekä unionin 
lainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa säännöksen soveltamisalaa koskemaan kansallisia 
henkilöliikennepalveluja.

Tarkistus 191
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
taloudellinen tasapaino vaarantua, olisi 
otettava huomioon ennalta määritettyjä 
perusteita kuten vaikutus minkä tahansa 
julkisia palveluhankintoja koskevaan 
sopimukseen sisältyvän palvelun 
kannattavuuteen, mukaan lukien siitä 
aiheutuvat vaikutukset julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneen toimivaltaisen viranomaisen 
nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 
lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 
väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 
molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 
palvelun ajoitus ja vuorotiheys. Tällaisen 
arvioinnin ja asianomaisen 
sääntelyelimen päätöksen mukaisesti 
jäsenvaltiot saavat myöntää tai evätä 
haetun kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 
taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 
käyttömaksua uuden kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun 
liikenteenharjoittajalta, taloudellisen
arvioinnin mukaisesti sekä unionin 

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
sosiaalis-taloudellinen tasapaino 
vaarantua, olisi otettava huomioon ennalta 
määritettyjä perusteita kuten vaikutus 
minkä tahansa julkisia palveluhankintoja 
koskevaan sopimukseen sisältyvän 
palvelun luotettavuuteen, mukaan lukien 
siitä aiheutuvat vaikutukset sekä kyseistä 
aluetta koskevaan koheesio- ja 
liikennepolitiikkaan että julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
tehneen toimivaltaisen viranomaisen 
nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 
lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 
väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 
molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 
palvelun ajoitus ja vuorotiheys. Tällaisten 
arviointien mukaisesti jäsenvaltiot tai 
toimivaltaiset paikallisviranomaiset saavat 
myöntää tai evätä haetun kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 
taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 
käyttömaksua uuden kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun 
liikenteenharjoittajalta, sosiaalis-
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lainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

taloudellisen arvioinnin mukaisesti sekä 
unionin lainsäädäntöä ja 
yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

Or. en

Perustelu

Julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia tehtäessä noudatetaan sosiaali- ja 
koheesiopolitiikan tavoitteita ja otetaan samalla huomioon kustannus-hyötyanalyysi, mutta 
nämä taloudelliset kriteerit tai näiden palvelujen kannattavuus eivät ole ainoita kriteerejä, 
joihin sopimuksista vastaavat jäsenvaltiot tai toimivaltaiset paikallisviranomaiset sitoutuvat. 
Niillä on siis oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin. Riitatilanteissa kansallista sääntelyelintä, 
joka toimii muutoksenhakuelimenä, voidaan pyytää ratkaisemaan asia.

Tarkistus 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Markkinoiden kehitys on 
osoittanut, että ratkaisevan tärkeää on 
vahvistaa sääntelyelinten asemaa. Jos 
niiden on tarkoitus olla keskeisessä 
asemassa oikeudenmukaisten puitteiden 
luomisessa yhtäläisille käyttöoikeuksille, 
niille on annettava niiden tämän tehtävän 
suorittamiseksi tarvitsemat taloudelliset 
resurssit, henkilöstö ja logistiset välineet.

Or. en

Tarkistus 193
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sääntelyelimen olisi toimittava (19) Sääntelyelimen olisi toimittava 
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tavalla, jolla vältetään eturistiriidat ja 
mahdollinen osallistuminen käsiteltävänä 
olevan julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen tekemiseen. Sääntelyelimen 
toimivaltaa olisi laajennettava siten, että 
siihen sisältyy kansainvälisen palvelun 
tarkoituksen ja tarvittaessa olemassa 
oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin kohdistuvien 
taloudellisten vaikutusten arviointi.

tavalla, jolla vältetään eturistiriidat ja 
mahdollinen osallistuminen käsiteltävänä 
olevan julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen tekemiseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta 
rahoittaa tämän elimen toimintaa 
kansallisesta talousarviosta tai 
rautatiesektorilta perittävillä maksuilla tai 
asiaan liittyvän tiedon julkaisemista.
Sääntelyelimen toimivaltaa olisi 
laajennettava siten, että siihen sisältyy 
kansainvälisen palvelun tarkoituksen ja 
tarvittaessa olemassa oleviin julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
kohdistuvien taloudellisten vaikutusten 
arviointi.

Or. es

Perustelu

Direktiivillä perustetaan riippumaton sääntelyelin, mutta siinä ei ole mitään mainintaa sen 
rahoituksesta. Avoimuuden vuoksi on lisättävä maininta mahdollisista rahoituslähteistä, jotka 
voivat olla julkisia varoja tai alalta perittäviä maksuja. Nämä tiedot olisi julkistettava.  

Tarkistus 194
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kansallisen sääntelyelimen on 
oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton. Kansallisella 
sääntelyelimellä oltava henkilöstön ja 
resurssien osalta tarvittavat hallinnolliset 
valmiudet varmistaa 
rautatiemarkkinoiden avoimuus ja 
läpinäkyvyys. Vaaditun henkilöstön 
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määrän olisi oltava suoraan yhteydessä 
markkinoiden tarpeisiin ja vaihdeltava 
vastaavasti.
Sen on ratkaistava valitukset, toimittava 
omasta aloitteestaan, tutkittava 
riitatapauksia ja seurattava markkinoiden 
kehitystä. Sillä olisi oltava tukenaan 
komission yhteydessä toimiva sääntely-
yksikkö. Lisäksi kansallisen 
sääntelyelimen on pidettävä komission 
saatavilla olevaa tietokantaa 
päätösluonnoksistaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on johdonmukainen 55–57 artiklaan esitettyjen tarkistusten 
kanssa, joiden tavoitteena on sääntelyelimen roolin ja valtuuksien vahvistaminen. 
Tarkistuksella ehdotetaan sääntely-yksikön perustamista komissioon (DG MOVE, DG COMP, 
tai mielellään näiden molempien yhdistelmä) antamaan neuvontaa ja ohjausta kansallisille 
sääntelyelimille näiden tehtäviin sekä tarvittavien resurssien (henkilöresurssit, taloudelliset 
resurssit ja henkiset resurssit) hankintaan liittyen.

Tarkistus 195
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kansallisen sääntelyviranomaisen 
oltava riippumaton, ja sen on voitava 
varmistaa, että yleisen edun mukaiset 
palvelut ja toimivaltaisen viranomaisen 
määrittämät olennaiset palvelut ovat 
kansalaisten saatavilla. Sen on voitava 
toimia omasta aloitteestaan, täyttää 
jäsenvaltioiden asettamat tavoitteet ja 
tutkia riitatapauksia. 

Or. fr



AM\870642FI.doc 41/190 PE467.166v01-00

FI

Perustelu

Näillä viranomaisilla on myös muita kuin pelkästään valvontaan liittyviä oikeuksia. Yleisen 
edun mukaisten palvelujen kehittämiseen liittyen niiden tehtävien ei pitäisi rajoittua 
pelkästään syrjimättömien käyttöoikeuksien varmistamiseen yrityksille, vaan niihin pitäisi 
sisältyä myös alan sääntely siten, että nämä jäsenvaltioiden tasolla määritellyt yleisen edun 
mukaiset palvelut ovat Euroopan kansalaisten saatavilla.

Tarkistus 196
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kansallisen sääntelyelimen olisi 
oltava riippumaton elin ja toimittava 
sovittelijana, joka varmistaa 
riitatapauksessa tässä direktiivissä 
säädettyjen syrjimättömyyttä koskevien ja 
muiden säännösten mukaiset 
oikeudenmukaiset ja avoimet päätökset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään kansallisen sääntelyelimen roolia sovittelijana ja tämän direktiivin 
säännöksiin sisältyvien sääntöjen vaalijana.

Tarkistus 197
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Suurnopeusyhteyksien kaltaisia 
erikoistuneita infrastruktuureita käyttäviin 
palveluihin investoimiseksi hakijat 
tarvitsevat oikeusvarmuutta ottaen 
huomioon laajat ja pitkäaikaiset 
investoinnit.

(20) Voidakseen investoida palveluihin, 
jotka käyttävät suurnopeusyhteyksien 
kaltaisia erikoistuneita infrastruktuureita
tai muita monipuolisia infrastruktuureja 
ollakseen jäsenvaltioiden 
hiilidioksidipäästöjen 



PE467.166v01-00 42/190 AM\870642FI.doc

FI

vähennystavoitteiden tai intermodaalisten 
yhteyksien edistämistavoitteiden mukaisia,
hakijat tarvitsevat oikeusvarmuutta ottaen 
huomioon laajat ja pitkäaikaiset 
investoinnit.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuuriin tehtävät investointiin ovat keskipitkän tai pitkän aikavälin investointeja: kyse 
ei välttämättä ole yksinomaan suurnopeusyhteyksistä, vaan myös nykyisten ratojen 
mukauttaminen korkeampia turvallisuus- ja suoritusvaatimuksia vastaaviksi on kovaa ja 
pitkäkestoista työtä, joka edellyttää oikeusvarmuutta.

Tarkistus 198
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Suurnopeusyhteyksien kaltaisia 
erikoistuneita infrastruktuureita käyttäviin 
palveluihin investoimiseksi hakijat 
tarvitsevat oikeusvarmuutta ottaen 
huomioon laajat ja pitkäaikaiset 
investoinnit.

(20) Suurnopeusyhteyksien kaltaisia 
erikoistuneita infrastruktuureita käyttäviin 
palveluihin investoimiseksi hakijat 
tarvitsevat oikeusvarmuutta sekä 
täydelliset tiedot laajoihin ja pitkäaikaisiin
investointeihin liittyvistä hankkeista ja 
talousarviositoumuksista.

Or. es

Tarkistus 199
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyelinten olisi
vaihdettava keskenään tietoja ja
tarvittaessa yksittäistapauksissa sovitettava 
yhteen niitä periaatteita ja käytäntöjä, 

(21) Kansallisten sääntelyviranomaisten
olisi komission tuella luotava verkosto, 
joka vahvistaa niiden yhteistyötä yhteisten 
periaatteiden kehittämisen ja parhaiden 
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joiden perusteella arvioidaan, vaarantuuko
julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellinen tasapaino.
Niiden olisi asteittain laadittava saamiinsa 
kokemuksiin perustuvat suuntaviivat.

käytäntöjen ja tietojen vaihdon avulla. 
Niiden olisi myös tarvittaessa 
yksittäistapauksissa sovitettava yhteen niitä 
periaatteita ja käytäntöjä, joiden perusteella 
arvioidaan, julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen yleistä 
taloudellisuutta. Niiden olisi asteittain 
laadittava saamiinsa kokemuksiin 
perustuvat yhteiset eurooppalaiset
suuntaviivat.

Or. fr

Perustelu

Näillä viranomaisilla on myös muita kuin pelkästään valvontaan liittyviä oikeuksia. Yleisen 
edun mukaisten palvelujen kehittämiseen liittyen niiden tehtävien ei pitäisi rajoittua 
pelkästään syrjimättömien käyttöoikeuksien varmistamiseen yrityksille, vaan niihin pitäisi 
sisältyä myös alan sääntely siten, että nämä jäsenvaltioiden tasolla määritellyt yleisen edun 
mukaiset palvelut ovat Euroopan kansalaisten saatavilla. Tavoitteena on myös lisätä niiden 
yhteistyötä.

Tarkistus 200
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyelinten olisi 
vaihdettava keskenään tietoja ja 
tarvittaessa yksittäistapauksissa sovitettava 
yhteen niitä periaatteita ja käytäntöjä, 
joiden perusteella arvioidaan, vaarantuuko 
julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellinen tasapaino. 
Niiden olisi asteittain laadittava saamiinsa 
kokemuksiin perustuvat suuntaviivat.

(21) Kansallisten sääntelyelinten olisi 
vaihdettava keskenään tietoja ja parhaita 
käytäntöjä ja tarvittaessa 
yksittäistapauksissa sovitettava yhteen niitä 
periaatteita ja käytäntöjä, joiden perusteella 
arvioidaan, vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino. Niiden olisi 
asteittain laadittava saamiinsa kokemuksiin 
perustuvat suuntaviivat. Komission olisi 
näiden kokemusten perusteella myös 
tehtävä ehdotus eurooppalaisen 
sääntelyelimen perustamisesta.

Or. de
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Tarkistus 201
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten sääntelyelinten olisi 
vaihdettava keskenään tietoja ja 
tarvittaessa yksittäistapauksissa
sovitettava yhteen niitä periaatteita ja 
käytäntöjä, joiden perusteella arvioidaan, 
vaarantuuko julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen taloudellinen 
tasapaino. Niiden olisi asteittain laadittava 
saamiinsa kokemuksiin perustuvat 
suuntaviivat.

(21) Kansallisten sääntelyelinten olisi 
vaihdettava keskenään tietoja ja 
perustettava komission ja Euroopan 
rautatieviraston tuella verkosto, joka 
vahvistaa niiden välistä viestintää ja 
yhteistyötä yhteisten periaatteiden 
kehittämiseksi. Joissakin tapauksissa 
niiden olisi myös sovitettava yhteen niitä 
periaatteita ja käytäntöjä, joiden perusteella 
arvioidaan, vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino. Niiden olisi 
asteittain laadittava saamiinsa kokemuksiin 
perustuvat yhteiset eurooppalaiset
suuntaviivat.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten sääntelyelinten olisi vahvistettava yhteistyötään perustamalla eurooppalainen 
verkosto.

Tarkistus 202
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan parlamentti pyytää 
komissiota tekemään sääntelyelinten 
verkostosta saatujen kokemusten 
perusteella vuoden 2012 loppuun 
mennessä ehdotuksen eurooppalaisen 
sääntelyelimen perustamisesta 
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samanaikaisesti kotimaisten 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komission olisi laadittava 
sääntelyelinten verkostosta saatujen 
kokemusten perusteella 
lainsäädäntöehdotus sellaisen 
eurooppalaisen sääntelyelimen 
perustamisesta, joka valvoo ja sovittelee 
ylikansallisissa ongelmatilanteissa ja 
toimii muutoksenhakuelimenä 
kansallisten sääntelyelinten tekemiä 
päätöksiä koskevissa asioissa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella ilmaistaan tavoite perustaa lopulta eurooppalainen sääntelyelin.

Tarkistus 204
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kansallisten sääntelyelinten olisi 
perustettava verkosto rajat ylittävän 
yhteistyön lisäämiseksi ja markkinoille 
pääsyn edellytysten parantamiseksi. 
Verkoston olisi viiden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
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johdettava eurooppalaisen sääntelyelimen 
perustamiseen.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävää yhteistyötä on lisättävä. Sen vuoksi ei riitä, että lisätään sääntelyelinten 
välistä yhteistyötä, vaan on perustettava eurooppalainen sääntelyelin.

Tarkistus 205
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rautatieyritysten välisen terveen 
kilpailun varmistamiseksi olisi erotettava 
toisistaan liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttö. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että erilliset 
oikeushenkilöt harjoittavat näitä kahta 
toimintoa toisistaan riippumattomasti. 
Tällaisen riippumattomuuden ei tarvitse 
tarkoittaa sitä, että jokaista palvelua 
varten olisi perustettava erillinen elin tai 
yritys.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kilpailu voi olla vain keino, jolla täytetään yhteiskunnan ja sen edustajien ilmaisemat 
vaatimukset; se ei voi olla tavoite. Koska ajatuksena on edistää yleisen edun mukaisia 
palveluita, näitä tavoitteita on muokattava.

Tarkistus 206
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Rautatieyritysten välisen terveen 
kilpailun varmistamiseksi olisi erotettava 
toisistaan liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttö. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että erilliset 
oikeushenkilöt harjoittavat näitä kahta 
toimintoa toisistaan riippumattomasti. 
Tällaisen riippumattomuuden ei tarvitse 
tarkoittaa sitä, että jokaista palvelua 
varten olisi perustettava erillinen elin tai 
yritys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttö on välttämätöntä turvallisten ja luotettavien 
liikennepalvelujen kannalta: niitä ei pitäisi erottaa rautatiesektorin avainosaamisesta ja 
yhdennetystä hallinnosta, kun niiden julkinen tai yksityinen omistus takaa niiden avoimen 
käyttömahdollisuuden ja käytön.

Tarkistus 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rautatieyritysten välisen terveen 
kilpailun varmistamiseksi olisi erotettava 
toisistaan liikennepalvelujen tarjoaminen 
ja palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttö. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että erilliset 
oikeushenkilöt harjoittavat näitä kahta 
toimintoa toisistaan riippumattomasti. 
Tällaisen riippumattomuuden ei tarvitse 
tarkoittaa sitä, että jokaista palvelua 
varten olisi perustettava erillinen elin tai 
yritys.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 208
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rautatieyritysten välisen terveen 
kilpailun varmistamiseksi olisi erotettava 
toisistaan liikennepalvelujen tarjoaminen
ja palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttö. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että erilliset 
oikeushenkilöt harjoittavat näitä kahta 
toimintoa toisistaan riippumattomasti.
Tällaisen riippumattomuuden ei tarvitse 
tarkoittaa sitä, että jokaista palvelua 
varten olisi perustettava erillinen elin tai 
yritys.

(22) Rautatieyritysten välisen terveen 
kilpailun varmistamiseksi 
liikennepalvelujen tarjoamista ja 
palvelujen tarjoamisvarusteiden käyttöä 
olisi hallinnoitava avoimesti ja 
syrjimättömästi. Sääntelyelimen on 
varmistettava, että tämä hallinnointi 
tapahtuu avoimesti ja syrjimättömästi 
56 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Liikennepalvelujen täydellinen eriyttäminen ei välttämättä lisää eri toimintojen välistä 
tervettä kilpailua. Eriyttäminen sen sijaan lisää hallinnollisia rasitteita, byrokratiaa ja 
hallintokustannuksia. Tämä vaikuttaa kielteisesti rautatieliikenteen kilpailukykyyn muihin 
liikennemuotoihin verrattuna.

Tarkistus 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Luotettavien ja riittävien palvelujen 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
rautatieyritykset aina täyttävät tietyt hyvää 

(23) Luotettavien ja riittävien palvelujen 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
rautatieyritykset aina täyttävät tietyt hyvää 
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mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset.

mainetta, taloudellista vakavaraisuutta, 
sosiaalisia normeja ja ammatillista 
pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 210
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Luotettavien ja riittävien palvelujen 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
rautatieyritykset aina täyttävät tietyt hyvää 
mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat
vaatimukset.

(23) Luotettavien ja riittävien palvelujen 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
rautatieyritykset aina täyttävät tietyt hyvää 
mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja 
tehokasta ja kilpailukykyistä tulosta
koskevat vaatimukset.

Or. es

Perustelu

Yrityksille asetettaviin vaatimuksiin olisi sisällytettävä mitattavissa olevia perusteita, kuten 
tulos, jotta olisi mahdollista arvioida, pystyvätkö ne takaamaan palvelun.

Tarkistus 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asiakkaiden ja kolmansien 
suojelemiseksi on tärkeää varmistaa, että 
rautatieyritysten vakuutukset ovat riittävät 
korvausvelvollisuuden varalta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 212
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asiakkaiden ja kolmansien 
suojelemiseksi on tärkeää varmistaa, että 
rautatieyritysten vakuutukset ovat riittävät 
korvausvelvollisuuden varalta.

(24) Asiakkaiden ja kolmansien 
suojelemiseksi on tärkeää varmistaa, että 
rautatieyritysten vakuutukset ovat riittävät 
korvausvelvollisuuden varalta. Niiden olisi 
voitava kattaa korvausvelvollisuutensa 
myös pankkien tai muiden yritysten 
antamilla takuilla, jos kate tarjotaan 
markkinaehtoisesti, se ei ole valtiontukea 
eikä siihen sisälly rautatieyrityksiä 
syrjiviä elementtejä.

Or. en

Perustelu

Rautatieyritysten on voitava vapaasti käyttää erilaisia vaihtoehtoja korvausvelvollisuutensa 
kattamiseksi, koska riskit ovat erisuuruisia eri rautatieverkoissa. Monissa jäsenvaltioissa 
käytetään toimivalla tavalla sellaisia vaihtoehtoja kuin riittävää omaa pääomaa tai 
pankkitakuita siviilioikeudellisen vastuun kattamiseen.

Tarkistus 213
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asiakkaiden ja kolmansien 
suojelemiseksi on tärkeää varmistaa, että 
rautatieyritysten vakuutukset ovat riittävät 
korvausvelvollisuuden varalta.

(24) Asiakkaiden ja kolmansien 
suojelemiseksi on välttämätöntä varmistaa, 
että rautatieyritysten vakuutukset ovat 
riittävät korvausvelvollisuuden varalta.
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Or. es

Perustelu

Käyttäjiä ja kolmansia osapuolia voidaan suojata asianmukaisesti vain, jos on olemassa 
sitova velvoite: sanamuoto "on tärkeää varmistaa" on liian epämääräinen.

Tarkistus 214
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 
kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa tietyillä 
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset olot sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen.

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 
kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa tietyillä 
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset ja työolot sekä työntekijöiden 
oikeudet säälliseen työhön ja palkkaan ja 
kuluttajien oikeudet luotettaviin 
palveluihin asianmukaisesti huomioon 
ottaen.

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta korostetaan oikeutta säällisiin työoloihin, vältetään sosiaalinen 
polkumyynti ja kunnioitetaan kuluttajien oikeutta luotettaviin ja kohtuuhintaisiin palveluihin.

Tarkistus 215
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 

(25) Kaikkien rautatieyritysten olisi 
noudatettava myös rautatiepalvelujen 
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kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa tietyillä 
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset olot sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet asianmukaisesti
huomioon ottaen.

käyttöä koskevia sekä kansallisia että
unionin säännöksiä, joita on sovellettava 
ketään syrjimättä ja joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että yritys voi harjoittaa 
toimintaansa tietyillä rataosuuksilla 
turvallisesti ja sosiaalisiin oloihin, 
terveyteen sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeuksiin liittyvät nykyiset 
velvoitteet täysimääräisesti huomioon 
ottaen.

Or. de

Perustelu

Rautatieyritysten on noudatettava täysimääräisesti terveyttä, työntekijöiden oikeuksia ja 
sosiaalisia oloja koskevia nykyisiä säännöksiä.

Tarkistus 216
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 
kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa tietyillä 
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset olot sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet asianmukaisesti
huomioon ottaen.

(25) Kaikkien rautatieyritysten olisi 
noudatettava myös rautatiepalvelujen 
käyttöä koskevia kansallisia ja unionin 
säännöksiä, joita on sovellettava ketään 
syrjimättä ja joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että yritys voi harjoittaa 
toimintaansa tietyillä rataosuuksilla 
turvallisesti ja terveyteen, sosiaalisiin 
oloihin sekä työntekijöiden ja kuluttajien
oikeuksiin liittyvät nykyiset velvoitteet 
täysimääräisesti huomioon ottaen.

Or. de

Perustelu

Kansallisia säännöksiä on sovellettava siihen asti, kunnes on otettu käyttöön sitovat, yleisesti 
sovellettavat ja yhdenmukaistetut unionin tason vaatimukset (esim. YTE). Rautatieliikenteen 
turvallisuuden varmistamiseksi rautatieyritysten on otettava nämä säännökset 
täysimääräisesti eikä vain "asianmukaisesti" huomioon. Turvallisuutta ja terveyttä koskevissa 
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asioissa ei pidä jättää pelivaraa. Sanamuoto on kaiken lisäksi perua käännösvirheestä (vrt. 
ranskankielinen versio 'le plein respect').

Tarkistus 217
Iziaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 
kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa tietyillä
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset olot sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen.

(25) Rautatieyritysten olisi noudatettava 
myös rautatiepalvelujen käyttöä koskevia 
kansallisia ja unionin säännöksiä, joita on 
sovellettava ketään syrjimättä ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi 
harjoittaa toimintaansa kaikilla
rataosuuksilla turvallisesti ja terveyden, 
sosiaaliset olot sekä työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen.

Or. es

Perustelu

Pitäisi olla selvää, että mainittujen edellytysten on täytyttävä kaikissa tapauksissa. 

Tarkistus 218
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Rautatieyritysten kalustoa 
koskevien lupien myöntäminen estetään 
edelleen aivan liian usein 
perusteettomasti, mikä vääristää 
markkinoille pääsyä. Euroopan 
rautatievirastolla olisi siis oltava laajat 
valtuudet tässä suhteessa. Komissiota 
pyydetään sen vuoksi tutkimaan osana 
asetuksen (EY) N:o 881/2004 
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uudelleentarkastelua, voidaanko tähän 
liittyviä Euroopan rautatieviraston 
valtuuksia laajentaa.

Or. nl

Perustelu

Rautatieyritysten ei ole aina helppoa päästä tietyn jäsenvaltion rautatiemarkkinoille. 
Euroopan rautatieviraston toimintaa säätelevän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä 
virastolle olisi annettava entistä laajemmat valtuudet valvoa tarkemmin sellaisten 
jäsenvaltioiden toimintaa, jotka estävät markkinoille pääsyn epäsuorasti lupapolitiikkansa 
avulla, ja toteuttaa toimia tällaisen toiminnan torjumiseksi. Komissiota pyydetään myös 
tutkimaan tätä mahdollisuutta.

Tarkistus 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kaikille rautatieyrityksille 
voitaisiin varmistaa läpinäkyvyys ja 
ketään syrjimätön pääsy rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin ja rautateihin 
liittyvien palvelujen käyttöön, kaikki 
markkinoille pääsyyn tarvittavat tiedot on 
julkaistava verkkoselostuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 220
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale



AM\870642FI.doc 55/190 PE467.166v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kaikille rautatieyrityksille 
voitaisiin varmistaa läpinäkyvyys ja 
ketään syrjimätön pääsy rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin ja rautateihin 
liittyvien palvelujen käyttöön, kaikki 
markkinoille pääsyyn tarvittavat tiedot on
julkaistava verkkoselostuksessa.

(27) Infrastruktuurin haltijan olisi 
annettava tietoa rautatieinfrastruktuurin 
ja kaikkien rautateihin liittyvien palvelujen
käyttöoikeudesta ja -edellytyksistä ja
julkaistava tiedot verkkoselostuksessa.

Or. en

Perustelu

Asiaankuuluvan tiedon selkeys ja saatavuus verkkoselostuksessa on tekijä, joka takaa kaikille 
toimiluvan saaneille hakijoille valinnanvapauden sekä avoimen, oikeudenmukaisen ja 
syrjimättömän mahdollisuuden käyttää rautatieinfrastruktuuria.

Tarkistus 221
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kaikille rautatieyrityksille 
voitaisiin varmistaa läpinäkyvyys ja ketään 
syrjimätön pääsy rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin ja rautateihin 
liittyvien palvelujen käyttöön, kaikki 
markkinoille pääsyyn tarvittavat tiedot on 
julkaistava verkkoselostuksessa.

(27) Jotta kaikille rautatieyrityksille 
voitaisiin varmistaa läpinäkyvyys ja ketään 
syrjimätön pääsy rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin ja rautateihin 
liittyvien palvelujen käyttöön, kaikki 
markkinoille pääsyyn tarvittavat tiedot on 
julkaistava verkkoselostuksessa, myös 
vammaisille ja liikuntarajoitteisille 
henkilöille soveltuvissa muodoissa.

Or. es

Perustelu

On tärkeää varmistaa johdonmukaisuus muiden aloitteiden yhteydessä tehtyjen päätösten 
kanssa ja huolehtia siitä, että tiedot ovat saatavissa useissa eri muodoissa, ja siten ehkäistä 
vammaisten mahdollinen syrjintä. 
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Tarkistus 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Rautateiden infrastruktuurin 
kapasiteetin käyttöoikeuden 
asianmukaiset myöntämisjärjestelmät ja 
kilpailukykyiset liikenteenharjoittajat 
tuottavat yhdessä hyvän liikennemuotojen 
tasapainon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Rautateiden infrastruktuurin 
optimaalisen käytön edistämisellä 
osaltaan vähennetään yhteiskunnalle 
liikenteestä aiheutuvia kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 224
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) "Oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
hinnoittelun" käsitettä (komissio vihreä 
kirja 1996) olisi sovellettava erityisesti 
energiaverotukseen, ulkoisten 
kustannusten sisällyttämiseen hintoihin, 
arvonlisäveroihin ja muihin taloudellisiin 
ohjauskeinoihin.  Toimintalinjojen olisi 
perustuttava ajatukseen kestävämmille 
liikennemuodoille haitallisen epäterveen 
kilpailun pysäyttämisestä.

Or. en

Perustelu

Tällä kohdalla viitataan komission liikenteestä antaman valkoisen kirjan (2011) 39 kohtaan 
"Älykäs hinnoittelu ja verotus". Toivomme EP:n toistavan kannattavansa näitä periaatteita, 
kuten edelleen aiomme tehdä vuonna 2031 annettavan viidennen valkoisen kirjan osalta.

Tarkistus 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hinnoittelujärjestelmien ja 
kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisjärjestelmien olisi 
mahdollistettava rehellinen kilpailu 
rautatiepalvelujen tarjonnassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.
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Tarkistus 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Rautatieyritysten olisi saatava 
kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisjärjestelmistä jatkuvasti 
selkeitä ja johdonmukaisia tietoja, joiden 
perusteella ne voivat tehdä järkeviä 
päätöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hinnoittelujärjestelmillä annetaan 
taloudellisia viestejä käyttäjille. On 
tärkeää, että nämä viestit 
rautatieyrityksille ovat johdonmukaisia ja 
auttavat yrityksiä tekemään järkeviä 
päätöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.
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Tarkistus 228
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hinnoittelujärjestelmillä annetaan 
taloudellisia viestejä käyttäjille. On 
tärkeää, että nämä viestit rautatieyrityksille 
ovat johdonmukaisia ja auttavat yrityksiä 
tekemään järkeviä päätöksiä.

(35) Hinnoittelujärjestelmillä annetaan 
taloudellisia viestejä käyttäjille. On 
tärkeää, että nämä viestit rautatieyrityksille 
ovat johdonmukaisia ja selkeitä ja auttavat 
yrityksiä tekemään järkeviä ja kestäviä 
päätöksiä.

Or. en

Tarkistus 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On suotavaa tarjota 
rautatieyrityksille ja infrastruktuurin 
haltijalle kannustimia minimoida 
verkossa esiintyvät häiriöt ja parantaa sen 
suorituskykyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 230
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(37) On suotavaa tarjota 
rautatieyrityksille ja infrastruktuurin
haltijalle kannustimia minimoida
verkossa esiintyvät häiriöt ja parantaa sen 
suorituskykyä.

(37) Rautatieyrityksiin ja infrastruktuurin
haltijoihin sovellettaviin 
sopimuksentekoperusteisiin on 
sisällytettävä sitoutuminen verkossa
esiintyvien häiriöiden minimoimiseen ja 
verkon suorituskyvyn parantamiseen.

Or. es

Perustelu

Rautatieyrityksiltä ja infrastruktuurin haltijalta on osana tehokkuutta ja parantamista 
koskevia perusteita vaadittava verkossa esiintyvien häiriöiden vähentämistä.  Pelkät 
kannustimet ovat liian riippuvaisia siitä, löytyykö asianomaisilta hyvää tahtoa.

Tarkistus 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia se, 
että rautatiepalvelujen ostajat osallistuvat 
suoraan kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämismenettelyyn.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 232
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia se, 
että rautatiepalvelujen ostajat osallistuvat
suoraan kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämismenettelyyn.

(38) Jäsenvaltiot voisivat sallia sen, että
vain toimiluvan saaneet rautatieyritykset
voivat ostaa rautatiepalveluja 
osallistuakseen suoraan kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämismenettelyyn.

Or. en

Perustelu

Vain toimiluvan saaneilla rautatieyrityksillä olisi oltava oikeus hakea ja saada käyttää 
rautatiepalveluita, koska niiden sertifioidut valmiudet pitävät huolen siitä, että ne pystyvät 
noudattamaan täysimääräisesti yhdennettyjä turvallisuussäännöksiä.

Tarkistus 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On tärkeää ottaa huomioon 
liiketoiminnan vaatimukset sekä 
vaatimukset täyttävien hakijoiden että 
infrastruktuurin haltijan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 234
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(40 a) Yksittäisvaunupalveluja tarjoavia 
hakijoita on tuettava, jotta saadaan 
laajennettua mahdollisuuksia saada uusia 
rautatieliikenteen asiakkaita.  
Infrastruktuurin haltijan on näin ollen 
tärkeää ottaa huomioon nämä hakijat 
kapasiteettia myöntäessään, jotta ne 
voisivat käyttää täysimääräisesti 
hyödykseen tätä oikeudellista kehystä ja 
lisätä rautatieliikenteen markkinaosuutta 
uusilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämismenettelyn on oltava sellainen, 
ettei se aseta tarpeettomia rajoitteita 
muiden niiden yritysten aikomuksille, 
joilla on oikeus käyttää infrastruktuuria 
oman liiketoimintansa kehittämiseksi, tai 
joiden on tarkoitus hankkia tämä oikeus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(50) On tärkeää varmistaa käyttöoikeuden 
myöntämisjärjestelmien parempi 
yhteensovittaminen, jotta parannettaisiin 
rautatieliikenteen houkuttelevuutta 
sellaisessa liikenteessä, jossa käytetään 
useamman kuin yhden infrastruktuurin 
haltijan verkkoa, erityisesti 
kansainvälisessä liikenteessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) On tärkeää varmistaa käyttöoikeuden 
myöntämisjärjestelmien parempi 
yhteensovittaminen, jotta parannettaisiin 
rautatieliikenteen houkuttelevuutta 
sellaisessa liikenteessä, jossa käytetään 
useamman kuin yhden infrastruktuurin 
haltijan verkkoa, erityisesti 
kansainvälisessä liikenteessä.

(50) On tärkeää varmistaa käyttöoikeuden 
myöntämisjärjestelmien parempi 
yhteensovittaminen, jotta parannettaisiin 
rautatieliikenteen houkuttelevuutta 
sellaisessa liikenteessä, jossa käytetään 
useamman kuin yhden infrastruktuurin 
haltijan verkkoa, erityisesti 
kansainvälisessä liikenteessä. Tässä 
yhteydessä vaikuttaisi suotavalta perustaa 
jonkin ajan kuluttua eurooppalainen 
sääntelyelin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan kiinnostusta perustaa ajan myötä eurooppalainen sääntelyelin.
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Tarkistus 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) On tärkeää minimoida kilpailun 
vääristymät, joita hinnoitteluperiaatteissa 
esiintyvät merkittävät erot voivat 
aiheuttaa joko rautateiden 
infrastruktuurien tai eri liikennemuotojen 
välillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Olisi määriteltävä ne 
infrastruktuuripalvelujen osat, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta liikenteenharjoittaja 
voi tarjota palveluja, ja jotka olisi 
tarjottava vähimmäiskäyttömaksuja 
vastaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.
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Tarkistus 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Investoinnit rautateiden 
infrastruktuuriin ovat tarpeen, ja 
infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien 
olisi tarjottava infrastruktuurin haltijoille 
kannustimia tehdä tarkoituksenmukaisia 
investointeja taloudellisesti järkeviin 
kohteisiin.

(53) Lisäinvestoinnit rautateiden 
infrastruktuuriin – etenkin olemassa 
olevaan infrastruktuuriin – ovat tarpeen, 
ja infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien 
olisi tarjottava infrastruktuurin haltijoille 
kannustimia tehdä tarkoituksenmukaisia 
investointeja taloudellisesti järkeviin ja 
ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin.

Or. en

Tarkistus 241
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Olisi varmistettava, että liikennettä 
koskevia päätöksiä tehtäessä otetaan 
huomioon ulkoiset kustannukset ja että 
rautatieliikenteen infrastruktuurimaksuilla 
voidaan edistää ulkoisten kustannusten
sisällyttämistä hintoihin johdonmukaisesti 
ja tasapainoisesti kaikissa 
liikennemuodoissa.

(55) Olisi varmistettava, että liikennettä 
koskevia päätöksiä tehtäessä otetaan 
huomioon ulkoiset kokonaiskustannukset
ja että rautatieliikenteen 
infrastruktuurimaksuilla voidaan edistää 
ulkoisten kustannusten sisällyttämistä 
hintoihin johdonmukaisesti ja 
tasapainoisesti kaikissa liikennemuodoissa.

Or. es

Perustelu

Laskettaessa rautatieinfrastruktuurin ulkoisia kustannuksia on otettava huomioon 
kauppavirrat kokonaisuudessaan. Jollei näin tehdä, paikallisesti saatetaan tehdä parannuksia 
(parannukset ulkoisvaikutuksiin paikallistasolla), jotka kuitenkin vaikuttavat kielteisesti 
ulkoisiin kustannuksiin unionin tasolla (esim. edellyttämällä pidempien ja ruuhkaisempien 
reittien käyttöä).
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Tarkistus 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) On tärkeää varmistaa, että 
kotimaisen ja kansainvälisen liikenteen 
maksut mahdollistavat rautateille 
markkinoiden tarpeita vastaavan 
toiminnan. Infrastruktuurimaksut olisi 
sen vuoksi vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka 
aiheutuvat suoraan junapalvelujen 
käytöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Rautateiden infrastruktuuri on 
luonnollinen monopoli. Sen vuoksi on 
tarpeen tarjota infrastruktuurin haltijoille 
kannustimia kustannusten 
vähentämiseksi ja infrastruktuurin 
hallinnoinnin tehostamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
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lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 244
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Jotta saataisiin lisättyä 
rautatieliikenteen osuutta tavara- ja 
henkilöliikenteestä muihin 
liikennemuotoihin nähden, 
jäsenvaltioiden olisi ulkoisia 
kustannuksia hintoihin sisällyttäessään 
varmistettava, että eriytetyt maksut eivät 
vaikuta haitallisesti infrastruktuurin 
haltijan taloudelliseen tasapainoon. Jos 
infrastruktuurin haltija kuitenkin kärsii 
taloudellisesti tästä eriyttämisestä, 
jäsenvaltioiden olisi syytä mukauttaa sitä, 
mutta ottaa samalla asianmukaisesti 
huomioon valtiontukea koskevat säännöt.

Or. nl

Tarkistus 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Rautatieliikennettä olisi kehitettävä 
muun muassa käytettävissä olevien 
unionin välineiden avulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jo vahvistettujen 
painopistealueiden kehittämistä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 246
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Rautatieliikennettä olisi kehitettävä 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
välineiden avulla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jo vahvistettujen 
painopistealueiden kehittämistä.

(59) Rautatieliikennettä olisi kehitettävä 
kestävästi muun muassa käytettävissä 
olevien unionin välineiden avulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jo vahvistettujen 
painopistealueiden kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen sen seikan kanssa, että rautatieliikennettä olisi parannettava 
rajoittamatta kuitenkaan jo vahvistettujen painopistealueiden kehittämistä: niillä tarkoitetaan 
tällä hetkellä etenemissuunnitelmaa, joka koskee siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050 ja jossa paneudutaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.

Tarkistus 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Rautatieyrityksille ja infrastruktuurin 
haltijalle olisi tarjottava kannustimia 
minimoida verkossa esiintyvät häiriöt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
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lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 248
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Rautatieyrityksille ja infrastruktuurin
haltijalle olisi tarjottava kannustimia 
minimoida verkossa esiintyvät häiriöt.

(61) Rautatieyrityksiä ja infrastruktuurin
haltijaa on vaadittava minimoimaan
verkossa esiintyvät häiriöt.

Or. es

Perustelu

Johdonmukainen johdanto-osan 37 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämiseen liittyy infrastruktuurin 
haltijalle aiheutuvia kustannuksia, joiden 
maksamista olisi edellytettävä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuri osa johdanto-osan kappaleista voidaan poistaa, jotta saadaan parannettua 
lainsäädäntöä ja sen ymmärrettävyyttä Euroopan kansalaisten kannalta.

Tarkistus 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Rautateiden infrastruktuurin tehokas 
hallinto ja oikeudenmukainen ja ketään 
syrjimätön käyttö edellyttävät sellaisen 
sääntelyelimen perustamista, joka valvoo
tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista ja toimii 
muutoksenhakuelimenä riippumatta 
mahdollisuudesta hakea muutosta 
tuomioistuimelta.

(63) Rautateiden infrastruktuurin tehokas 
hallinto ja oikeudenmukainen ja ketään 
syrjimätön käyttö edellyttävät sellaisten 
kansallisten sääntelyelinten perustamista,
jotka valvovat tässä direktiivissä 
vahvistettujen sääntöjen soveltamista ja
toimivat muutoksenhakuelimenä
riippumatta mahdollisuudesta hakea 
muutosta tuomioistuimelta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus selkiyttää tekstiä.

Tarkistus 251
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Tarvitaan erityistoimenpiteitä, jotta 
otettaisiin huomioon tiettyjen
jäsenvaltioiden erityinen geopoliittinen ja 
maantieteellinen sijainti ja rautatiealan 
erityisjärjestelyt monissa jäsenvaltioissa
samalla, kun turvataan sisämarkkinoiden 
yhtenäisyys.

(64) Tarvitaan erityistoimenpiteitä, jotta 
otettaisiin huomioon monien
jäsenvaltioiden erityinen geopoliittinen ja 
maantieteellinen sijainti sekä rautatiealan 
erityisjärjestelyt niissä samalla, kun 
turvataan sisämarkkinoiden yhtenäisyys.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on parantaa sanamuotoa, koska kyseiset kaksi seikkaa voidaan niputtaa 
yhteen.
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Tarkistus 252
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
mukauttaa tämän direktiivin liitteitä. 
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
soveltamisalaltaan yleisiä, ja niillä 
muutetaan tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, ne on annettava 
delegoituina säädöksinä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin liitteet sisältävät olennaisia ja keskeisiä seikkoja, joihin ei sovelleta 
perussopimuksen 290 artiklan määräyksiä. Sen vuoksi niitä muutettaessa noudatetaan 
yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 253
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä XI 
olevassa B osassa mainittuihin 
määräaikoihin, joihin mennessä 
jäsenvaltioiden on noudatettava aiempia 
direktiivejä,

(71) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä XI 
olevassa B osassa mainittuihin 
määräaikoihin, joihin mennessä 
jäsenvaltioiden on noudatettava aiempia 
direktiivejä, eikä toimielinten välisen 
sopimuksen 34 kohtaan, jossa käsitellään 
vastaavuustaulukoita sekä mahdollista 
koordinaattorin nimeämistä tarvittaessa 
niihin liittyviä toimenpiteitä varten,

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on noudatettava molempia määräyksiä: säännösten saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä asetettuja määräaikoja sekä vastaavuustaulukoiden laatimista 
paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti, jonka 
ansiosta komission on helpompi toteuttaa seurantatoimia arvioidakseen, noudatetaanko 
voimassa olevia säännöksiä täysimääräisesti.

Tarkistus 254
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä II lukua ei sovelleta 
rautatieyrityksiin, jotka harjoittavat 
ainoastaan kaupunki-, esikaupunki- tai 
alueellista liikennettä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kotimaista 
ja kansainvälistä rautatieliikennettä 
harjoittaviin rautatieyrityksiin, ei 
kuitenkaan metro- tai 
raitiovaunuliikenteen kaltaisiin muihin 
raideliikenteen muotoihin.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan selventäminen on välttämätöntä, jotta otetaan huomioon, että alueellista ja 
esikaupunkiliikennettä harjoitetaan usein rautatieverkkoinfrastruktuurissa ja että niiden 
harjoittajat ovat usein rautatieyrityksiä.

Tarkistus 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä II lukua ei sovelleta 
rautatieyrityksiin, jotka harjoittavat 
ainoastaan kaupunki-, esikaupunki- tai 
alueellista liikennettä.

1. Jäljempänä II lukua ei sovelleta 
rautatieyrityksiin, jotka harjoittavat 
ainoastaan kaupunki-, esikaupunki- tai 
alueellista henkilö- ja tavaraliikennettä.

Or. en
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Tarkistus 256
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä III luvun osalta jäsenvaltiot 
voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle 
seuraavasti:

2. Jäljempänä III luvun osalta jäsenvaltiot 
voivat turvallisia toimintaedellytyksiä 
koskevia kansallisia säännöksiään 
noudattaen jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle seuraavasti

Or. en

Perustelu

Jokaisella jäsenvaltiolla on kuitenkin velvollisuus varmistaa, että kaikkia sen kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjä turvallisuutta ja rautatieliikenteen harjoittamista koskevia 
sääntöjä noudatetaan myös silloin, kun myönnetään poikkeus.

Tarkistus 257
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritykset, jotka harjoittavat ainoastaan 
rautateiden henkilöliikennettä erillisissä, 
paikallisissa ja alueellisissa rautateiden 
infrastruktuureissa;

a) rautatieyritykset, jotka harjoittavat 
ainoastaan rautateiden henkilö- tai 
tavaraliikennettä erillisissä, paikallisissa ja 
alueellisissa rautateiden 
infrastruktuureissa;

Or. en

Perustelu

Erillisiä paikallisia rautatieverkkoja voidaan käyttää sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen ja 
toiminnan harjoittajan pitäisi joka tapauksessa olla rautatieyritys.
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Tarkistus 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritykset, jotka harjoittavat ainoastaan 
rautateiden henkilöliikennettä erillisissä, 
paikallisissa ja alueellisissa rautateiden 
infrastruktuureissa;

a) yritykset, jotka harjoittavat ainoastaan 
rautateiden henkilö- ja tavaraliikennettä
erillisissä, paikallisissa ja alueellisissa 
rautateiden infrastruktuureissa;

Or. en

Tarkistus 259
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rautatieyritykset, jotka harjoittavat 
ainoastaan rautateiden henkilöliikennettä 
kaupungeissa tai esikaupungeissa;

b) rautatieyritykset, jotka harjoittavat 
ainoastaan rautateiden henkilöliikennettä 
kaupungeissa tai esikaupungeissa 
verkoissa, joita käyttää vain yksi 
rautatieyritys, johon ei sovelleta 1 kohdan 
säännöksiä, siihen saakka, kunnes toinen 
hakija hakee kyseisen verkon kapasiteetin 
käyttöoikeutta tämän rautatieyrityksen 
lisäksi;

Or. en

Perustelu

Jollei kyseiseen rautatieverkkoon sovelleta 1 kohdan säännöksiä, ainoalle sitä käyttävälle 
rautatieyritykselle voidaan myöntää poikkeus asiaan liittyvien, erityisesti vakuutuksia 
koskevien vaatimusten noudattamisesta siihen saakka, kunnes samaan rautatieverkkoon 
kohdistuu uusia kapasiteettihakemuksia.

Tarkistus 260
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rautatieyritykset, jotka harjoittavat 
ainoastaan alueellisia rautateiden 
tavaraliikennepalveluja;

c) rautatieyritykset, jotka harjoittavat 
ainoastaan alueellisia rautateiden 
tavaraliikennepalveluja verkoissa, joita 
käyttää vain yksi rautatieyritys, johon ei 
sovelleta 1 kohdan säännöksiä, siihen 
saakka, kunnes toinen hakija hakee 
kyseisen verkon kapasiteetin 
käyttöoikeutta tämän rautatieyrityksen 
lisäksi;

Or. en

Perustelu

Jollei kyseiseen rautatieverkkoon sovelleta 1 kohdan säännöksiä, ainoalle sitä käyttävälle 
rautatieyritykselle voidaan myöntää poikkeus asiaan liittyvien, erityisesti vakuutuksia 
koskevien vaatimusten noudattamisesta siihen saakka, kunnes samaan rautatieverkkoon 
kohdistuu uusia kapasiteettihakemuksia.

Tarkistus 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Jäljempänä II, III ja IV luvun osalta 
jäsenvaltiot voivat jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle rautatieinfrastruktuurin, 
jonka raideleveys poikkeaa unionin 
pääasiallisen rautatieverkon 
raideleveydestä ja joka on erillinen ja jota 
käytetään vain alueelliseen 
tavaraliikenteeseen.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/14/EY 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetut yritykset ja niiden rakenne sekä 
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liiketoimintaedut ovat erilaiset kuin yrityksillä, jotka käyttävät pääasiallista infrastruktuuria 
ja liikennöivät jäsenvaltioissa. EU:n lainsäädännöllä ei saa häiritä ja kuormittaa alueellisten 
suurempaa raideleveyttä käyttävien yritysten liiketoimintaa. Nämä tuovat taloudellista ja 
sosiaalista lisäarvoa kyseiselle alueelle ja paikallistaloudelle. Jäsenvaltioiden olisi jätettävä 
tämän tyyppiset radat ja yritykset II, III ja IV lukujen soveltamisen ulkopuolelle, ja niillä olisi 
oltava liikkumavaraa tehdä yksilöllisiä päätöksiä tiettyjen yritysten erityistilanteen mukaan.

Tarkistus 262
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat jättää 31 artiklan 
5 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle 
sellaiset kalustoyksiköt, jotka liikennöivät 
tai joiden on tarkoitus liikennöidä 
kolmansista maista tai kolmansiin 
maihin, joiden raideleveys eroaa unionin 
pääasiallisen rautatieverkon 
raideleveydestä.

Or. en

Tarkistus 263
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämisen aikataulun 
ajanjaksoista ja määräajoista, jotka 
poikkeavat 43 artiklan 1 kohdassa, 
liitteessä VIII olevassa 4 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä IX 
tarkoitetuista ajanjaksoista ja 
määräajoista, kun kyse on reiteistä, jotka 
perustetaan yhteistyössä kolmansien 
maiden infrastruktuurin haltijoiden 
kanssa rataverkkoon, jossa raideleveys 
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eroaa unionin pääasiallisen 
rautatieverkon raideleveydestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon Baltian maiden erityistilanne. Niissä on käytössä 
1520 mm:n raideleveys, joka poikkeaa muualla Euroopan unionissa käytössä olevasta 
raideleveydestä.

Tarkistus 264
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erilliset rautateiden infrastruktuurin 
henkilöliikenteen lähiverkot ja alueelliset 
verkot;

a) erilliset rautateiden infrastruktuurin 
henkilöliikenteen lähiverkot ja alueelliset 
verkot ja niissä liikennöivät 
rautatieyritykset;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään ja selkiytetään mahdollisen poikkeuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erilliset rautateiden infrastruktuurin 
henkilöliikenteen lähiverkot ja alueelliset 
verkot;

a) erilliset rautateiden infrastruktuurin 
henkilö- ja tavaraliikenteen lähiverkot ja 
alueelliset verkot;

Or. en
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Tarkistus 266
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkot, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 
esikaupunkiliikennepalveluihin;

b) verkot, joita käytetään ainoastaan 
rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 
esikaupunkiliikennepalveluihin ja joita 
käyttää vain yksi rautatieyritys, johon ei 
sovelleta 1 kohdan säännöksiä, siihen 
saakka, kunnes toinen hakija hakee 
kyseisen verkon kapasiteetin 
käyttöoikeutta tämän rautatieyrityksen 
lisäksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään, millaiset alueelliset henkilöliikenteen verkot ja palvelut voidaan 
jättää soveltamisalan ulkopuolelle, jos niihin ei sovelleta 1 kohdan säännöksiä.

Tarkistus 267
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkot, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 
esikaupunkiliikennepalveluihin;

b) verkot, joita käytetään ainoastaan 
rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 
esikaupunkiliikennepalveluihin;

Or. en

Tarkistus 268
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) yksityisomistuksessa olevat rautateiden 
infrastruktuurit, joita infrastruktuurin 
omistaja käyttää yksinomaan omiin 
tavarakuljetuksiinsa;

d) yksityisomistuksessa olevat rautateiden 
infrastruktuurit, joita infrastruktuurin 
omistaja käyttää yksinomaan omiin 
tavarakuljetuksiinsa, ja asianomaiset 
rautatieyritykset;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään ja selkiytetään poikkeusta.

Tarkistus 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta yrityksiin, 
joiden junaliikenne rajoittuu ainoastaan 
sukkulaliikennepalvelujen tarjoamiseen 
maantieliikenteen ajoneuvoille
Kanaalitunnelin läpi, eikä
sukkulaliikennepalveluihin, joita 
tarjotaan maantieliikenteen ajoneuvoille 
Kanaalitunnelin läpi, lukuun ottamatta 
6 artiklan 1 kohtaa, 10, 11, 12 ja
28 artiklaa.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
Kanaalitunnelin läpi kulkevaan 
liikenteeseen eikä kyseisiä palveluja 
liikennöiviin yrityksiin, lukuun ottamatta 
6 artiklan 1 kohtaa, 10, 11, 12 ja
28 artiklaa.

Or. fr

Perustelu

Nykyiset säännökset eivät sovellu Kanaalitunneliin, joka rakennettiin itserahoitteista 
yksityistä oikeudellista ja taloudellista mallia käyttäen ilman julkista rahoitusta ja jonka 
tulosta on tarkasteltava säännöllisesti ja johon uusilla yrittäjillä on oltava pääsy. 
Tarkistuksella yksinkertaistetaan ja selkiytetään Kanaalitunnelin liikenteeseen sovellettavaa
poikkeusta.
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Tarkistus 270
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti
rautateiden infrastruktuurin
rakentamisesta, hallinnoinnista ja 
kunnossapidosta, mukaan lukien
liikenteen hallinta sekä ohjaus, hallinta ja 
merkinanto; verkkoa tai verkon osaa 
koskevat infrastruktuurin haltijan tehtävät 
voidaan antaa eri elimille tai yrityksille;

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, jonka toimintaan kuuluu
rautateiden infrastruktuurin rakentaminen, 
hallinnointi ja kunnossapito sekä 
infrastruktuuriin investoiminen, 
turvallisuus, liikenteen hallinta sekä 
ohjaus, hallinta ja merkinanto ja kaikki 
näihin liittyvä; infrastruktuurin haltija 
tekee päätökset reittien määrittelystä, 
käytettävissä olevan kapasiteetin 
arvioinnista ja sen jälkeen tapahtuvasta 
reittien jakamisesta sekä myös vastaavien 
infrastruktuurimaksujen määrittämisestä 
ja perimisestä;

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan tehtäviä ovat kaikki asiaan liittyvät keskeiset tehtävät, myös reittien 
jakaminen viimeisenä vaiheena, jotta varmistetaan, että toimiluvan saaneiden 
rautatieyritysten turvallinen ja luotettava liikennöinti kyseisessä verkossa: toimintamallin 
valinta kuuluu infrastruktuurin haltijan tehtäviin.

Tarkistus 271
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinanto; verkkoa tai verkon 
osaa koskevat infrastruktuurin haltijan 

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, joka ei ole missään mielessä 
1 kohdassa tarkoitetun yrityksen osa tai 
ole suoraan tai epäsuorasti kytköksissä 
siihen ja joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
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tehtävät voidaan antaa eri elimille tai 
yrityksille;

lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinanto verkkoa tai verkon 
osaa koskevat infrastruktuurin haltijan 
tehtävät voidaan antaa eri elimille tai 
yrityksille;

Or. nl

Tarkistus 272
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinantoverkkoa tai verkon 
osaa koskevat infrastruktuurin haltijan 
tehtävät voidaan antaa eri elimille tai 
yrityksille;

2) 'infrastruktuurin haltijalla' elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinanto; infrastruktuurin 
haltijan keskeiset tehtävät ovat seuraavat: 
reittien jakamista koskeva päätöksenteko, 
johon sisältyy saatavuuden määrittely ja 
arviointi sekä yksittäisten reittien 
jakaminen sekä infrastruktuurimaksuja 
koskeva päätöksenteko, mukaan lukien 
maksujen määrittäminen ja periminen, ja 
infrastruktuuri-investointeja koskeva 
päätöksenteko infrastruktuurimaksuja 
koskeva päätöksenteko, mukaan lukien 
maksujen määrittäminen ja periminen, ja 
infrastruktuuri-investointeja koskeva 
päätöksenteko;

Or. en

Tarkistus 273
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2) ’infrastruktuurin haltijalla’ elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinanto; verkkoa tai verkon 
osaa koskevat infrastruktuurin haltijan 
tehtävät voidaan antaa eri elimille tai 
yrityksille;

2) ’infrastruktuurin haltijalla’ elintä tai 
yritystä, joka on vastuussa erityisesti 
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta, 
hallinnoinnista ja kunnossapidosta, mukaan 
lukien liikenteen hallinta sekä ohjaus, 
hallinta ja merkinanto; verkkoa tai verkon 
osaa koskevat infrastruktuurin haltijan 
tehtävät voidaan antaa eri elimille tai 
yrityksille; Näitä tehtäviä ovat:
rataosuuksien jakamista koskeva 
päätöksenteko, johon sisältyy 
saatavuuden määrittely ja arviointi sekä 
yksittäisten rataosuuksien jakaminen; 
infrastruktuurimaksuja koskeva 
päätöksenteko, mukaan lukien maksujen 
määrittäminen ja periminen, sanotun 
rajoittamatta 29 artiklan 1 kohdan 
säännösten soveltamista; investoiminen 
infrastruktuuriin;

Or. es

Perustelu

Tarkistus ilmentää esittelijän halua siirtää keskeisten tehtävien määrittely liitteestä II 
osuuteen, joka sisältää 'infrastruktuurin haltijan' määritelmän. Tarkistuksella lisätään viittaus 
maksujen vahvistamista, määrittämistä ja perimistä koskevan 29 artiklan 1 kohtaan, jossa 
säädetään, että maksut määritetään jäsenvaltioiden parlamenteissa, kun tämä on perustuslain 
mukaan mahdollista (ks. 29 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus).

Tarkistus 274
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'sääntelyelimellä" elintä, joka
jäsenvaltiossa valvoo asianomaisten 
säännösten asianmukaista soveltamista, ei 
ole millään lailla mukana politiikan 
suunnittelussa ja toimii täysin erillään 
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yrityksistä, etenkin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista yrityksistä, sekä politiikan 
suunnittelusta kyseisessä jäsenvaltiossa 
vastaavasta tahosta;

Or. nl

Tarkistus 275
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) 'institutionaalisella 
riippumattomuudella' erottamista 
kahdeksi erilliseksi oikeushenkilöksi, 
jotka eivät kuulu samaan yritykseen;

Or. en

Tarkistus 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelulla’ 
henkilöliikennepalvelua, jossa juna ylittää 
vähintään yhden jäsenvaltion rajan ja jossa 
palvelun päätarkoituksena on kuljettaa 
matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
asemien välillä; juna voidaan liittää toiseen 
ja/tai jakaa osiin ja eri osilla voi olla eri 
lähtöpaikat ja määränpäät edellyttäen, että 
kaikki vaunut ylittävät vähintään yhden 
rajan;

5) ’kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelulla’ 
henkilöliikennepalvelua, jossa juna ylittää 
vähintään yhden jäsenvaltion rajan ja jossa 
palvelun päätarkoituksena on kuljettaa 
matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
asemien välillä; juna voidaan liittää toiseen 
ja/tai jakaa osiin ja eri osilla voi olla eri 
lähtöpaikat ja määränpäät edellyttäen, että 
kaikki vaunut ylittävät vähintään yhden 
rajan; rajat ylittävä kaupunki-, 
esikaupunki- ja alueellinen liikenne, jota 
liikennöidään asetuksen (EY) 
N:o 1370/2007 mukaisesti, ei ole 
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kansainvälistä henkilöliikennepalvelua;

Or. fr

Perustelu

Rajat ylittävää kaupunki-, esikaupunki- ja alueellista liikennettä, jota liikennöidään asetuksen 
(EY) N:o 1370/2007 mukaisesti, ei pitäisi katsoa kansainväliseksi henkilöliikennepalveluksi, 
koska sillä on sama tehtävä ja sillä vastataan samoihin paikallisiin tarpeisiin kuin muulla 
kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisella liikenteellä. 

Tarkistus 277
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelulla’ 
henkilöliikennepalvelua, jossa juna ylittää 
vähintään yhden jäsenvaltion rajan ja jossa 
palvelun päätarkoituksena on kuljettaa 
matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
asemien välillä; juna voidaan liittää toiseen 
ja/tai jakaa osiin ja eri osilla voi olla eri 
lähtöpaikat ja määränpäät edellyttäen, että 
kaikki vaunut ylittävät vähintään yhden 
rajan;

5) 'kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelulla' 
henkilöliikennepalvelua, jossa juna ylittää 
vähintään yhden jäsenvaltion rajan ja jossa 
palvelun päätarkoituksena on kuljettaa 
matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
asemien välillä, lukuun ottamatta 
rajaseudulla harjoitettavaa alueellista 
liikennettä; juna voidaan liittää toiseen 
ja/tai jakaa osiin ja eri osilla voi olla eri 
lähtöpaikat ja määränpäät edellyttäen, että 
kaikki vaunut ylittävät vähintään yhden 
rajan;

Or. fr

Perustelu

Alueen käsitettä on tulkittava sen maantieteellisen merkityksen mukaisesti.

Tarkistus 278
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6) ’kaupunki- ja esikaupunkiliikenteellä’ 
liikennettä, jota hoidetaan 
kaupunkikeskuksen tai taajaman sekä 
tällaisen kaupunkikeskuksen tai taajaman 
ja ympäristöalueiden kuljetustarpeiden 
täyttämiseksi;

(6) 'kaupunki- ja esikaupunkiliikenteellä' 
rautatieliikennettä, jota hoidetaan muussa 
verkossa kuin metro- tai 
raitiovaunuliikenteen kaltaisissa 
raideliikenteen muodoissa 
kaupunkikeskuksen tai taajaman sekä 
tällaisen kaupunkikeskuksen tai taajaman 
ja ympäristöalueiden kuljetustarpeiden 
täyttämiseksi;

Or. en

Perustelu

Selvennys, jonka tarkoituksena on yksilöidä asiaan liittyvät raideliikenteen verkot ja 
kyseisissä verkoissa liikennöitävät raideliikenteen palvelut.

Tarkistus 279
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’alueellisella liikenteellä’ liikennettä, 
jota hoidetaan alueen kuljetustarpeiden 
täyttämiseksi;

7) ’alueellisella liikenteellä’ liikennettä, 
jota hoidetaan jäsenvaltion yhden tai 
useamman alueen tai kahden jäsenvaltion 
raja-alueiden välisten kuljetustarpeiden 
täyttämiseksi; 

Or. fr

Perustelu

Alueen käsitettä on tulkittava sen maantieteellisen merkityksen mukaisesti.

Tarkistus 280
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

8) ’kauttakuljetuksella’ unionin alueen 
kautta kulkemista lastaamatta tai 
purkamatta tavaroita ja/tai ottamatta tai 
jättämättä matkustajia unionin alueella;

8) "kauttakuljetuksella" tavaroiden ja/tai
matkustajien kuljettamista, joiden 
lähtöpaikka ja määräpaikka ovat unionin
alueen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 281
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’hakijalla’ rautatieyritystä ja muita 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, 
kuten asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia 
sekä laivaajia, huolitsijoita ja yhdistettyjen 
kuljetusten harjoittajia, jotka joko julkisen 
palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai 
kaupallisista syistä haluavat hankkia 
infrastruktuurikapasiteettia;

12) ’hakijalla’ rautatieyritystä ja muita 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, 
kuten asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia 
sekä laivaajia, huolitsijoita ja yhdistettyjen 
kuljetusten harjoittajia, jotka joko julkisen 
palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai 
kaupallisista syistä haluavat hankkia 
infrastruktuurikapasiteettia kansallisten 
sääntöjen mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Rautatieyritysten olisi oltava vastuussa oman liikennesuunnitelmansa laatimisesta ja 
jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa hyväksyttävien hakijoiden määrittämisen menettelyistä.

Tarkistus 282
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’hakijalla’ rautatieyritystä ja muita (12) "hakijalla" toimiluvan saanutta
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oikeushenkilöitä tai luonnollisia 
henkilöitä, kuten asetuksessa (EY) 
N:o 1370/2007 tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia sekä laivaajia, huolitsijoita 
ja yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia, 
jotka joko julkisen palvelun tarjoamiseen 
liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat 
hankkia infrastruktuurikapasiteettia;

rautatieyritystä, joka joko julkisen palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä tai kaupallisista 
syistä haluavat hankkia 
infrastruktuurikapasiteettia 
rautatiepalvelujen tarjoamiseksi;

Or. en

Perustelu

Koska kapasiteetin varaaminen edellyttää monimutkaista ja erityisen teknistä tietämystä ja 
koska kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää väärinkäytön ja rataverkon 
vaihtamisen välttämistä, hakija on johdonmukaisesti toimiluvan saanut rautatieyritys. 
Mahdollisten hakijoiden piirin kaikkinainen laajentaminen rautatieyritysten ulkopuolelle 
koskemaan esimerkiksi huolitsijoita tai pakettipalveluyrityksiä on ristiriidassa EU:n 
asetuksen 913/2010 kanssa.

Tarkistus 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’hakijalla’ rautatieyritystä ja muita 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, 
kuten asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia 
sekä laivaajia, huolitsijoita ja yhdistettyjen 
kuljetusten harjoittajia, jotka joko julkisen 
palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai 
kaupallisista syistä haluavat hankkia 
infrastruktuurikapasiteettia;

12) ’hakijalla’ toimiluvan saanutta 
rautatieyritystä ja jäsenvaltioissa, joissa 
tällaisesta mahdollisuudesta säädetään, 
muita oikeushenkilöitä tai luonnollisia 
henkilöitä, kuten asetuksessa (EY) 
N:o 1370/2007 tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia sekä laivaajia, huolitsijoita ja 
yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia, jotka 
joko julkisen palvelun tarjoamiseen 
liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat 
hankkia infrastruktuurikapasiteettia 
rautatieliikenteen harjoittamista varten 
kyseisen jäsenvaltion alueella;

Or. de
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Perustelu

Virheellinen konsolidointi. Uusi sanamuoto on johdonmukainen direktiivin 2001/14/EY 
kanssa. Käyttöoikeuden hakeminen muulle kuin rautatieyritykselle ei luo millään tavalla uutta 
kapasiteettia. Päinvastoin: se avaa vain mahdollisuuden käydä kauppaa vähäisillä 
rautatieliikenteen käyttöoikeuksilla. Se puolestaan todennäköisesti johtaa hintojen nousuun. 
Se taas johtaisi julkisen palvelun käyttäjiltä perittävän maksun korottamiseen.

Tarkistus 284
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’hakijalla’ rautatieyritystä ja muita 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, 
kuten asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia 
sekä laivaajia, huolitsijoita ja yhdistettyjen 
kuljetusten harjoittajia, jotka joko julkisen 
palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai 
kaupallisista syistä haluavat hankkia 
infrastruktuurikapasiteettia;

12) ’hakijalla’ toimiluvan saanutta 
rautatieyritystä ja jäsenvaltioissa, joissa 
tällaisesta mahdollisuudesta säädetään, 
muita oikeushenkilöitä tai luonnollisia 
henkilöitä, kuten asetuksessa (EY) 
N:o 1370/2007 tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia sekä laivaajia, huolitsijoita ja 
yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia, jotka 
joko julkisen palvelun tarjoamiseen 
liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat 
hankkia infrastruktuurikapasiteettia 
rautatieliikenteen harjoittamista varten 
kyseisen jäsenvaltion alueella;

22. syyskuuta 2010 annetun 
kilpailukykyistä tavaraliikenteen 
eurooppalaista rautatieverkkoa koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 913/20101 5 artiklan 
määräyksiä sovelletaan rahdin 
kuljetukseen mainittua tarkoitusta varten 
perustetuilla rautatieväylillä.
________________
EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22.

Or. de

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiot päättävät itse, mitkä muut kuin 
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oikeushenkilöt voivat hakea infrastruktuurikapasiteettia. Mainitut päätökset voidaan tehdä 
EU:n tasolla vai asetuksen 913/2010 mukaisesti perustettujen rahdinkuljetusväylien osalta ja 
asetus sisältää selkeät säännökset toimista, joihin ryhdytään siinä tapauksessa, että 
asianomaista kapasiteettia ei käytetä.  

Tarkistus 285
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Sääntelyviranomainen on 
itsenäinen ja riippumaton viranomainen, 
joka on perustettu jokaisessa 
jäsenvaltiossa 55 artiklassa säädettyjen 
ehtojen mukaisesti.  

Or. fr

Perustelu

Kilpailu voi olla vain keino, jolla täytetään yhteiskunnan ja sen edustajien ilmaisemat 
vaatimukset; se ei voi tavoite. Yleisen edun mukaisten palvelujen edistäminen edellyttää 
mainittujen tavoitteiden uudelleen suuntaamista ja siinä yhteydessä sääntelyviranomaisen 
rooli on keskeinen.

Tarkistus 286
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a) "välttämätön palvelu" tarkoittaa 
palvelua, joka täyttää seuraavat ehdot 
kumulatiivisesti:
– palvelua harjoittava yritys on 
määräävässä asemassa kyseisillä 
markkinoilla,
– palvelua harjoittavalla yrityksellä on 
tekniset valmiudet palvelun tarjoamiseen,
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– palvelun kieltäminen poistaa 
todennäköisesti kaiken kilpailun, koska 
saman palvelun tarjoaminen on fyysisesti 
tai taloudellisesti mahdotonta,
– se on välttämätöntä yhtä tehokkaan 
rautatieyrityksen toiminnan kannalta, ja
– palvelun tarjoamisesta kieltäytymiselle 
ei ole mitään objektiivista perustetta.
Välttämätöntä palvelua voi tarjota mikä 
tahansa yritys, infrastruktuurin haltija ja 
mikä tahansa kolmas osapuoli.

Or. en

Perustelu

"Välttämättömän palvelun" selventäminen on kaikkien toimijoiden etujen mukaista, koska 
sillä vältetään mainitun käsitteen kaikki mahdolliset ja tulevat tulkintaongelmat.

Tarkistus 287
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a) "välttämätön palvelu" tarkoittaa 
palvelua, joka täyttää seuraavat ehdot 
kumulatiivisesti:
– palvelu on välttämätön rautatieyrityksen 
ja erityisesti uusien kilpailijoiden 
kannalta, jotta ne voivat toimia 
tehokkaasti;
– palvelua harjoittavalla yrityksellä on 
valmiudet ja tekniset valmiudet palvelun 
tarjoamiseen taloudellisten ja sosiaalisten 
ehtojen mukaisesti;
– palvelun kieltäminen poistaa 
todennäköisesti kaiken kilpailun, koska 
saman palvelun tarjoaminen on fyysisesti 
tai taloudellisesti mahdotonta.
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Or. en

Perustelu

Määritelmää edustaa tasapainoista lähestymistapaa, koska se ottaa huomioon kummatkin 
edut. Toisaalta se edistää oikeudenmukaista kilpailua, koska se estää palvelujen tarjoajia 
syrjimästä uusia kilpailijoita kieltämällä niiltä välttämättömät palvelut. Toisaalta 
välttämättömiä palveluja tarjoavia yrityksiä ei pitäisi pakottaa tekemään sellaista, mikä on 
kapasiteetin tai teknisten syiden vuoksi mahdotonta. 

Tarkistus 288
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyrityksillä, jotka ovat 
jäsenvaltioiden suorassa tai epäsuorassa 
omistuksessa tai määräysvallassa, on 
liikkeenjohdon ja hallinnon sekä hallinnon, 
talouden ja kirjanpidon sisäisen 
tarkastuksen osalta riippumaton asema 
siten, että erityisesti niiden varat, 
talousarviot ja tilit ovat erillään valtion
varoista, talousarviosta ja tileistä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
omistussuhteista riippumatta 
rautatieyrityksillä on liikkeenjohdon ja 
hallinnon sekä hallinnon, talouden ja 
kirjanpidon sisäisen tarkastuksen osalta 
riippumaton asema siten, että erityisesti 
niiden varat, talousarviot ja tilit ovat 
erillään infrastruktuurin haltijan varoista, 
talousarviosta ja tileistä.

Or. en

Perustelu

Mainittua rautatieyrityksiä koskevaa velvoitetta on käsiteltävä erillään niiden julkisesta tai 
yksityisestä omistuksesta ja suhteessa infrastruktuurin haltijan tehtäviin ja toimintaan.

Tarkistus 289
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Infrastruktuurin haltijan on noudatettava 2. Infrastruktuurin haltijan on noudatettava 
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jäsenvaltioiden vahvistamia hinnoittelua ja 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevia 
puitteita ja erityisiä sääntöjä, mutta se on 
myös vastuussa omasta liikkeenjohdostaan, 
hallinnostaan ja sisäisestä tarkastuksestaan.

jäsenvaltioiden vahvistamia hinnoittelua ja 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevia 
puitteita ja erityisiä sääntöjä, mutta se on 
myös vastuussa omasta liikkeenjohdostaan, 
hallinnostaan ja sisäisestä tarkastuksestaan, 
mikä tarkoittaa sitä, että itsenäisen 
yrityksen oma johto vastaa kaikesta 
yrityksen liiketoiminnasta.

Or. nl

Perustelu

Tarkistus lisää infrastruktuurin haltijan riippumattomuutta.  Infrastruktuurin haltijoilla on 
oltava alaisuudessaan kaikki yksiköt, joita itsenäinen yritys tarvitsee pystyäkseen toimimaan 
asianmukaisesti, mukaan luettuina rahoitusyksikkö, oikeudellinen yksikkö, 
tietotekniikkayksikkö ja strategisen suunnittelun yksikkö.

Tarkistus 290
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Infrastruktuurin haltija hallinnoi 
omia tietotekniikkapalvelujaan 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
asianmukaisen luottamuksellisuuden 
suojaamiseksi.  

Or. nl

Perustelu

Katto-organisaation ja muiden yritysten aidon riippumattomuuden varmistamiseksi on 
välttämätöntä, että jokaisella infrastruktuurin haltijalla on oma tietotekniikkayksikkö.

Tarkistus 291
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltiot varmistavat myös, että 
sekä rautatieyritykset että 
infrastruktuurin haltijat, jotka eivät ole 
täydellisesti riippumattomia toisistaan, 
ovat vastuussa omasta 
henkilöstöpolitiikastaan. 

Or. nl

Perustelu

Koska infrastruktuurin haltijoiden on pystyttävä tekemään riippumattomia päätöksiä, niiden 
on oltava täysin vastuussa myös omasta henkilöstöpolitiikastaan. Jos henkilöstöpolitiikka ei 
ole täydellisesti riippumatonta, edellä mainitun ehdon täyttäminen saattaa olla mahdotonta.

Tarkistus 292
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten johtaminen kaupallisten 
periaatteiden mukaisesti

Rautatieyrityksen johtaminen

Or. en

Perustelu

Yleisempiä taloudellisia tavoitteita ei ole otettu huomioon eikä sitä, että rautatieliikenteen 
palvelut ja rautateiden infrastruktuuripalvelut sisältyvät yleisen edun mukaisiin palveluihin, 
minkä vuoksi ne eivät rajoitu kapeasti määriteltyihin kaupallisiin periaatteisiin, joita 
jäsenvaltiot eivät enää käytä yleishyödyllisiä palveluja koskevien päätöstensä perusteina.

Tarkistus 293
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritykset voivat mukauttaa 
toimintansa markkinoiden mukaan ja 
hoitaa tätä toimintaa hallintoelintensä 
vastuulla tarjotakseen tehokkaita ja 
tarkoituksenmukaisia palveluja vaadittuun 
palvelutasoon nähden mahdollisimman 
alhaisin kustannuksin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritykset voivat mukauttaa 
toimintansa markkinoiden mukaan, ja 
tarjottava luotettavia ja 
tarkoituksenmukaisia rautatiepalveluja, 
mikä sisältää julkisen palvelun velvoitteen 
tarjota yleisen edun mukaisia palveluja 
rautatieliikenteen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Rautatieyritysten markkinasuuntautuminen ei saa vaarantaa niiden velvoitetta tarjota julkisia 
palveluja asianomaisen jäsenvaltion kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti. 

Tarkistus 294
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyrityksiä on niiden 
omistusjärjestelyistä riippumatta 
johdettava kaupallisiin yhtiöihin 
soveltuvien periaatteiden mukaisesti. 
Tämä koskee myös jäsenvaltioiden niille 
asettamia julkisen palvelun velvoitteita ja 
valtion toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tehtyjä julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia.

Rautatieyritysten toimiva johto on yksin 
vastuussa yrityksen johtamisesta ja se 
pyrkii ottamaan huomioon 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden edut 
ja yleisen edun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan yrityksen toimintaan ja tehtäviin ja tarkistus sisältää selkeän 
määritelmän, jonka mukaan kaikkien yritysten on toimittava osakkeenomistajien etujen ja 
yleisen edun mukaisesti vaadituista muodollisuuksista ja suuntaviivoista huolimatta.
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Tarkistus 295
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rautatieyritysten on laadittava 
liiketoimintasuunnitelmansa, mukaan 
lukien investointi- ja rahoitusohjelmat.
Nämä suunnitelmat on laadittava 
taloudellisen tasapainon sekä muiden 
teknisten, kaupallisten ja varainhoidon 
tavoitteiden saavuttamiseksi; 
suunnitelmissa on myös ilmoitettava 
keinot, joilla nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa.

2. Rautatieyritysten on laadittava 
liiketoimintasuunnitelmansa, mukaan 
lukien investointi- ja rahoitusohjelmat.

Or. en

Perustelu

Toinen virke on tarpeeton 1 kohtaan tehdyn selvennyksen vuoksi.

Tarkistus 296
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rautatieyritysten on laadittava 
liiketoimintasuunnitelmansa, mukaan 
lukien investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Nämä suunnitelmat on laadittava 
taloudellisen tasapainon sekä muiden 
teknisten, kaupallisten ja varainhoidon 
tavoitteiden saavuttamiseksi; 
suunnitelmissa on myös ilmoitettava 
keinot, joilla nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa.

2. Rautatieyritysten on laadittava 
liiketoimintasuunnitelmansa, mukaan 
lukien investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Nämä suunnitelmat on laadittava 
taloudellisen tasapainon sekä muiden 
teknisten, kaupallisten ja varainhoidon 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn 
maksimoimiseksi. Talousarvioissa on 
ilmoitettava ja käsiteltävä keinoja, joilla 
nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.

Or. es
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Perustelu

Tavoitteet on asetettava taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi, mutta toisaalta ne on 
yhdistettävä tehokkuutta, kilpailukykyä ja palvelujen parantamista koskeviin selkeisiin 
vaatimuksiin.

Tarkistus 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kehittää uutta rautatiealaan liittyvää 
toimintaa.

e) kehittää uutta rautatiealaan liittyvää 
toimintaa, jollei tämän direktiivin 
säännöksistä muuta johdu;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena estää se, että infrastruktuurin haltijoiden ja 
rautatiekuljetusyritysten uudet toimintamuodot ovat ristiriidassa tämän direktiivin säännösten 
kanssa. 

Tarkistus 298
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos rautatieyritys on suoraan tai 
välillisesti jäsenvaltion omistuksessa tai 
määräysvallassa, jäsenvaltion 
määräysvalta sen johtamisen suhteen ei 
saa ylittää niitä johtamiseen liittyviä 
oikeuksia, joita yksityisten osakeyhtiöiden 
osakkeenomistajilla saa kansallisen 
yhtiöoikeuden mukaisesti olla. Edellä 
3 kohdassa mainitut poliittiset 
suuntaviivat, jotka valtio voi vahvistaa 
yhtiöille osakkeenomistajien 

Poistetaan.
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määräysvallan osalta, saavat olla 
ainoastaan yleisiä, eivätkä ne saa 
vaikuttaa johdon tekemiin erityisiin 
liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten yritysten aseman määrittäminen olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaan.  
Lisäksi on otettava huomioon, että valtiojohtoiset yritykset eivät ole syyllistyneet yksityisen 
yritysjohdon kaltaiseen opportunistiseen toimintaan, joka johti nykyiseen rahoitus- ja 
talouskriisiin. 

Tarkistus 299
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos rautatieyritys on suoraan tai 
välillisesti jäsenvaltion omistuksessa tai 
määräysvallassa, jäsenvaltion 
määräysvalta sen johtamisen suhteen ei 
saa ylittää niitä johtamiseen liittyviä 
oikeuksia, joita yksityisten osakeyhtiöiden 
osakkeenomistajilla saa kansallisen 
yhtiöoikeuden mukaisesti olla. Edellä 
3 kohdassa mainitut poliittiset 
suuntaviivat, jotka valtio voi vahvistaa 
yhtiöille osakkeenomistajien 
määräysvallan osalta, saavat olla 
ainoastaan yleisiä, eivätkä ne saa 
vaikuttaa johdon tekemiin erityisiin 
liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yritysjohto on täydellisesti vastuussa osakkeenomistajien tahdon kunnioittamisesta 
asianmukaisten liikkeenjohdon suuntaviivojen täytäntöönpanon yhteydessä. 
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Tarkistus 300
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin hallinnon ja 
kuljetustoiminnan sekä eri
kuljetustoimintojen erottaminen

Infrastruktuurin hallinnon ja 
kuljetustoimintojen erottaminen

Or. en

Perustelu

Kolmen voimassa olevan direktiivin yhdistämisen tarkoituksena ei ole uusien erittelyjen 
lisääminen voimassa olevien rinnalle. 

Tarkistus 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilien eriyttäminen Tehokas eriyttäminen

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus mukauttaa otsikon siten, että tuloksena on infrastruktuurin haltijoiden 
kuljetusyritysten johdon oikeudellisten, yrityksen sisäisten toimien ja päätöksenteon "tehokas" 
eriyttäminen, mikä sisältyy olennaisena osana markkinoiden avaamiseen ja aidon 
eurooppalaisen rautatieverkon perustamiseen.

Tarkistus 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tilien eriyttäminen Tilien läpinäkyvä eriyttäminen

Or. en

Tarkistus 303
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritysten liikenteen harjoittamiseen 
liittyvästä liiketoiminnasta ja rautateiden 
infrastruktuurin hoitoon liittyvästä 
liiketoiminnasta pidetään erillisiä 
tuloslaskelmia ja taseita ja että nämä 
julkaistaan erillisinä. Jommallekummalle 
toiminnalle maksettavaa julkista rahoitusta 
ei saa siirtää toiselle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritysten liikenteen harjoittamiseen 
liittyvästä liiketoiminnasta ja rautateiden 
infrastruktuurin hoitoon liittyvästä 
liiketoiminnasta pidetään erillisiä 
tuloslaskelmia ja taseita ja että nämä 
julkaistaan erillisinä. Jommallekummalle 
toiminnalle maksettavaa julkista rahoitusta 
saa siirtää toiselle vain siinä tapauksessa, 
että toiminta ei liity julkisen palvelun 
velvoitteen korvaamiseen yleisen edun 
mukaisten liikennepalvelujen puitteissa.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittu siirtäminen on sallittava vain nimenomaisella luvalla ja tapauksissa, joissa 
tietyssä rautatieverkossa toimiva rautatieyritys on täyttämässä julkisen palvelun velvoitetta.

Tarkistus 304
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritysten liikenteen harjoittamiseen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautatieyritysten liikenteen harjoittamiseen 
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liittyvästä liiketoiminnasta ja rautateiden 
infrastruktuurin hoitoon liittyvästä 
liiketoiminnasta pidetään erillisiä 
tuloslaskelmia ja taseita ja että nämä 
julkaistaan erillisinä. Jommallekummalle 
toiminnalle maksettavaa julkista rahoitusta 
ei saa siirtää toiselle.

liittyvästä liiketoiminnasta ja rautateiden 
infrastruktuurin hoitoon liittyvästä 
liiketoiminnasta pidetään erillisiä 
tuloslaskelmia ja taseita ja että nämä 
julkaistaan erillisinä. Jommallekummalle 
toiminnalle maksettavaa julkista rahoitusta 
ja radan käyttömaksuja ei saa siirtää 
toiselle.

Or. en

Tarkistus 305
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös määrätä, että 
tämä erottaminen edellyttää erillisten 
yksiköiden perustamista yksittäiseen 
yritykseen tai että infrastruktuuria ja 
kuljetuspalveluja hoitavat erilliset yksiköt.

2. Jäsenvaltiot saavat myös määrätä, että 
tämä erottaminen edellyttää erillisten 
yksiköiden perustamista yksittäiseen 
yritykseen tai että infrastruktuuria ja 
kuljetuspalveluja hoitavat erilliset yksiköt.
Rakenteellisen eriyttämisen menettelyt on 
valittava siten, että ne varmistavat 
kilpailun kehittämisen, jatkuvat 
investoinnit ja palvelujen tarjoamisen 
kustannustehokkuuden.

Or. fr

Perustelu

Infrastruktuurin hallinnan ja palvelujen tarjonnan rakenteellisen erottamisen erilaiset mallit 
ovat edelleen mahdollisia.

Tarkistus 306
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat 
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus 
eivät ole siirrettävissä toiselle 
oikeushenkilölle.

Or. en

Perustelu

Tämä määräys varmistaa, että tapauksissa, joissa infrastruktuurin haltija ei ole riippumaton 
mistään rautatieyrityksestä, mainittu rautatieyritys ei pääse hyötymään infrastruktuurin 
haltijan tulojen siirtämisestä muun liiketoiminnan tukemiseen, koska se antaisi väärän 
kilpailuedun mainitulle rautatieyritykselle sen kilpailijoihin nähden ja näin ollen johtaisi 
markkinoiden vääristymiseen.  

Tarkistus 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat 
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus 
eivät ole siirrettävissä toiselle 
oikeushenkilölle.

Or. en

Perustelu

Tämä määräys varmistaa, että tapauksissa, joissa infrastruktuurin haltija ei ole riippumaton 
mistään rautatieyrityksestä, mainittu rautatieyritys ei pääse hyötymään infrastruktuurin 
haltijan tulojen siirtämisestä muun liiketoiminnan tukemiseen, koska se antaisi väärän 
kilpailuedun mainitulle rautatieyritykselle sen kilpailijoihin nähden ja näin ollen johtaisi 
markkinoiden vääristymiseen.  
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Tarkistus 308
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautateiden tavaraliikennepalvelujen
tarjoamiseen liittyvästä liiketoiminnasta ja
henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 
liittyvästä toiminnasta tehdään erilliset 
tuloslaskelmat ja taseet ja että ne 
julkaistaan. Julkisina palveluina tarjottaviin 
liikennepalveluihin maksettava julkinen 
rahoitus on kirjattava kunkin julkisia 
palveluja koskevan sopimuksen osalta 
erikseen asianmukaisille tileille, eikä sitä 
saa siirtää muiden liikennepalvelujen 
tarjoamiseen liittyvään tai muuhun 
liiketoimintaan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rautateiden liikennepalvelujen
tarjoamiseen liittyvästä liiketoiminnasta 
tehdään erilliset tuloslaskelmat ja taseet ja 
että ne julkaistaan. Julkisina palveluina 
tarjottaviin liikennepalveluihin maksettava 
julkinen rahoitus on kirjattava kunkin 
julkisia palveluja koskevan sopimuksen 
osalta erikseen rautatieyrityksen 
toimintaan liittyville asianmukaisille 
tileille.

Or. en

Perustelu

Liian tarkkaa sääntelyä, koska rautatieyritykset voisivat budjettikohtia laatiessaan noudattaa 
yleisiä sääntöjä, joita ovat: avoimuus, kaupallisten tulojen erottaminen ja julkisten ja 
yksityisten varojen selkeä erottaminen toisistaan ovat osoituksia jokaisesta asianmukaisesta 
toimintamuodosta.

Tarkistus 309
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 
toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee yhteen toiminnan lajiin
myönnettyjen julkisten varojen siirtämistä 
toiseen toimintaan.

4. Infrastruktuurikustannusten 
täydellisen avoimuuden varmistamiseksi 
edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 
toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee infrastruktuurimaksuista saatujen 
tulojen, muista kaupallisista toimista 
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aiheutuvien ylijäämien ja 
infrastruktuurin haltijalle maksettujen 
varojen siirtämistä toiseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus varmistaa, että kieltoa, joka koskee infrastruktuurin haltijalle maksettujen 
varojen siirtämistä toiseen toimintaan, voidaan valvoa tehokkaasti. Tämä tarkistus varmistaa, 
että mikään rautatieyritys ei voi hyötyä varojen siirtämisestä toiseen toimintaan.

Tarkistus 310
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 
toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee yhteen toiminnan lajiin 
myönnettyjen julkisten varojen siirtämistä 
toiseen toimintaan.

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 
toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee yhteen toiminnan lajiin 
myönnettyjen julkisten varojen ja radan
käyttömaksujen siirtämistä toiseen 
toimintaan. Tätä tarkoitusta varten 
infrastruktuurin haltija julkaisee tulojaan 
koskevat tiedot, määrittää julkisista 
varoista ja radan käyttömaksuista saadut 
tulot ja määrittää ylläpitoon, rautateiden 
infrastruktuurin ja varusteiden ylläpitoon 
ja uusintaan tehdyt investoinnit.

Or. en

Tarkistus 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 4. Infrastruktuurikustannusten 
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toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee yhteen toiminnan lajiin 
myönnettyjen julkisten varojen siirtämistä 
toiseen toimintaan.

täydellisen avoimuuden varmistamiseksi 
edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 
toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 
että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 
koskee infrastruktuurimaksuista saatujen 
tulojen, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvien ylijäämien ja 
infrastruktuurin haltijalle maksettujen 
varojen siirtämistä toiseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus varmistaa, että kieltoa, joka koskee infrastruktuurin haltijalle maksettujen 
varojen siirtämistä toiseen toimintaan, voidaan valvoa tehokkaasti. Tämä kielto varmistaa, 
että yksikään rautatieyritys ei saa kilpailuetua siitä, että se rahoittaa rautatieliikenteen 
harjoittamista infrastruktuurin haltijan keräämillä tuloilla.

Tarkistus 312
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Olennaisten toimintojen riippumattomuus
infrastruktuurin haltijasta

Infrastruktuurin haltijan 
riippumattomuus

Or. en

Perustelu

Koska voimassa olevissa säädösteksteissä käsitellään vain infrastruktuurin haltijan 
riippumattomuutta rautatieyrityksestä, ei ole mitään syytä käyttää väärää ja ylimääräistä 
tietoa sisältävää otsikkoa. 

Tarkistus 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Holdingyhtiön perustaminen 
liikeyhtymän puitteisiin ei riko tämän 
artiklan säännöksiä, jos annetaan takuut 
siitä, että yritykset ovat oikeudellisesti 
itsenäisiä.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on epäselvä ja tulkinnanvarainen. On tehtävä selväksi, että monissa 
EU:n jäsenvaltioissa voimassa oleva holdingyhtiökäytäntö sallitaan EU:n tasolla.

Tarkistus 314
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien 
toiminnot annetaan tehtäväksi sellaisille 
elimille tai yrityksille, jotka eivät itse 
harjoita rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Or. en

Perustelu

Viittaus liitteeseen II on tarpeeton, koska infrastruktuurin haltijan toiminnot sisältyvät 
määritelmään.

Tarkistus 315
Georges Bach
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Mainittujen 
elinten tai yritysten organisatorisista
rakenteista riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.
Sääntelyelin varmistaa mainittujen 
periaatteiden asianmukaisen soveltamisen 
56 artiklassa vahvistettujen järjestelyjen 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Sääntelyelimen olisi vahvistettava yhtäläinen ja syrjimätön pääsy keskeisiin toimintoihin.

Tarkistus 316
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Sen varmistamiseksi, että oikeuksia 
käyttää rautateiden infrastruktuuria 
sovelletaan yhtäläisesti ja syrjimättömästi,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan 2 kohdassa määritetty 
infrastruktuurin haltija on riippumaton 
vähintään liitteessä I olevassa a kohdassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.  
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.
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Or. en

Tarkistus 317
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Rautatieyrityksen ja infrastruktuurin 
haltijan yhteistyö on kuitenkin 
välttämätöntä hallittaessa liikennettä 
liikenneverkossa. 

Or. en

Tarkistus 318
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu. Edellä 
mainittu ei tarkoita sitä, että rautatieyritys 
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ja infrastruktuurin haltija eivät voivat 
harjoittaa läheistä yhteistyötä 
säännöllisen rautatieliikenteen 
harjoittamisessa jäsenvaltion 
rautatieverkossa. 

Or. nl

Tarkistus 319
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Sen varmistamiseksi, että oikeuksia 
käyttää rautateiden infrastruktuuria 
sovelletaan yhtäläisesti ja syrjimättömästi,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan 2 kohdassa määritetty 
infrastruktuurin haltija on oikeudellisen 
muodon, organisaation ja päätöksenteon 
suhteen riippumaton vähintään liitteessä I 
olevassa a kohdassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.  
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan riippumattomuus on varmistettava olennaisten toimintojen osalta. 
Riippumattomuuden kunnioittamisen vähimmäisvaatimukset määritellään liitteen I a 
kohdassa olevassa a kohdassa.

Tarkistus 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien 
toiminnot annetaan tehtäväksi sellaisille 
elimille tai yrityksille, jotka eivät itse 
harjoita rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Or. it

Perustelu

Tarkistus siirtää infrastruktuurin haltijan olennaiset toiminnot liitteestä II tähän artiklaan. 

Tarkistus 321
David-Maria Sassoli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Sen varmistamiseksi, että oikeuksia 
käyttää rautateiden infrastruktuuria 
sovelletaan yhtäläisesti ja syrjimättömästi,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan 2 kohdassa määritetty 
infrastruktuurin haltija on oikeudellisen 
muodon, organisaation ja päätöksenteon 
suhteen riippumaton vähintään liitteessä I 
olevassa a kohdassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.  
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 
rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 
että tämä tavoite on saavutettu. Edellä 
mainittu ei tarkoita sitä, että rautatieyritys 
ja infrastruktuurin haltija eivät voivat 
harjoittaa läheistä yhteistyötä hallittaessa 
liikennettä liikenneverkossa.

Or. en

Tarkistus 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 
syrjimättömien käyttömahdollisuuksien,
liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 
tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 
jotka eivät itse harjoita 
rautatieliikennepalveluja. 
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Sen varmistamiseksi, että oikeuksia 
käyttää rautateiden infrastruktuuria 
sovelletaan yhtäläisesti ja syrjimättömästi,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
3 artiklan 2 kohdassa määritetty 
infrastruktuurin haltija on riippumaton 
vähintään liitteessä I olevassa a kohdassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.  
Organisatorisesta rakenteesta riippumatta 
on voitava osoittaa, että tämä tavoite on 
saavutettu.

Or. en
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Perustelu

Infrastruktuurin haltijan riippumattomuus on varmistettava olennaisten toimintojen osalta. 
Riippumattomuuden kunnioittamisen vähimmäisvaatimukset määritellään liitteessä I olevassa 
a kohdassa.

Tarkistus 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä II voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lissabonin sopimuksen (290 artikla) mukaan delegoiduilla säädöksillä voidaan täydentää tai 
muuttaa vain muita kuin säädöksen keskeisiä osia. Ehdotus, jolla komissio valtuutetaan 
muuttamaan rautatiepolitiikan ja -sääntelyn keskeisiä näkökohtia delegoiduilla säädöksillä, 
ylittää merkittävästi laajuuden, joka antaisi perusteet toimivallan siirtämiseen komissiolle. 
Muutoksiin olisi näin ollen sovellettava normaalia yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 325
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä II voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan toimintojen määrittäminen ei ole tarpeellista, koska ne sisältyvät jo 
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määritelmiin.

Tarkistus 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä II voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Keskeiset tehtävät ovat:

– reittien jakamista koskeva 
päätöksenteko, johon sisältyy 
saatavuuden määrittely ja arviointi sekä 
yksittäisten reittien jakaminen; ja
– infrastruktuurimaksuja koskeva 
päätöksenteko, mukaan lukien maksujen 
määrittäminen ja periminen;

Or. it

Perustelu

Liite II poistetaan ja olennaiset toimintojen luettelo siirretään tähän artiklaan. 

Tarkistus 327
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa 
rautatieyritykselle tai muulle elimelle 
vastuun rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisen edistämisestä esimerkiksi 
investoinneilla, kunnossapidolla ja 
rahoituksella.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa 
rautatieyritykselle tai muulle elimelle 
vastuun rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisen edistämisestä esimerkiksi 
investoinneilla, kunnossapidolla ja 
rahoituksella. Kukin jäsenvaltio on 
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kuitenkin edelleen vastuussa oman 
rautatieinfrastruktuurinsa kehittämisestä 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
yleiset tavoitteet, kuten yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen luominen,
liikkuvuuden ja komodaalisuuden 
varmistaminen ja liikennealan tuottamien 
saasteiden vähentäminen. 

Or. ro

Perustelu

Kukin jäsenvaltio on kuitenkin edelleen vastuussa oman rautatieinfrastruktuurinsa 
kehittämisestä ottaen huomioon Euroopan unionin yleiset tavoitteet, kuten yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen luominen, liikkuvuuden ja komodaalisuuden varmistaminen ja 
liikennealan tuottamien saasteiden vähentäminen. 

Tarkistus 328
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan tai päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumaton, IV luvun 
2 ja 3 jaksossa esitetyt toiminnot suorittaa 
hinnoitteluelin ja käyttöoikeuden 
myöntävä elin, jotka ovat oikeudelliselta 
muodoltaan, organisaatioltaan ja 
päätöksenteoltaan rautatieyrityksestä 
riippumattomia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteessä I olevassa a kohdassa määritellyn infrastruktuurin haltijan riippumattomuuden 
vuoksi erityinen hinnoitteluelin ja/tai käyttöoikeuden myöntävä elin ovat tarpeettomia. 
Riippumattomuuden kunnioittamisen vähimmäisvaatimukset määritellään liitteen I a 
kohdassa olevassa a kohdassa.



PE467.166v01-00 114/190 AM\870642FI.doc

FI

Tarkistus 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan tai päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumaton, IV luvun 
2 ja 3 jaksossa esitetyt toiminnot suorittaa 
hinnoitteluelin ja käyttöoikeuden 
myöntävä elin, jotka ovat oikeudelliselta 
muodoltaan, organisaatioltaan ja 
päätöksenteoltaan rautatieyrityksestä 
riippumattomia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteessä I olevassa a kohdassa määritellyn infrastruktuurin haltijan riippumattomuuden 
vuoksi erityinen hinnoitteluelin ja/tai käyttöoikeuden myöntävä elin ovat tarpeettomia. 
Riippumattomuuden kunnioittamisen vähimmäisvaatimukset määritellään liitteen I 
a kohdassa olevassa a kohdassa.

Tarkistus 330
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan tai päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumaton, IV luvun 
2 ja 3 jaksossa esitetyt toiminnot suorittaa 
hinnoitteluelin ja käyttöoikeuden myöntävä 
elin, jotka ovat oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan 

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan tai päätöksenteoltaan 
riippumaton rautatieyrityksestä, IV luvun 
2 ja 3 jaksossa esitetyt hinnoittelun ja 
kapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämistoiminnot suorittaa 
hinnoitteluelin ja käyttöoikeuden myöntävä 
elin, jotka ovat oikeudelliselta muodoltaan, 
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rautatieyrityksestä riippumattomia. organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 331
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
oikeudelliselta muodoltaan, 
organisaatioltaan tai päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumaton, IV luvun 
2 ja 3 jaksossa esitetyt toiminnot suorittaa 
hinnoitteluelin ja käyttöoikeuden myöntävä 
elin, jotka ovat oikeudelliselta muodoltaan,
organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan 
rautatieyrityksestä riippumattomia.

2. Jos infrastruktuurin haltija ei ole 
institutionaaliselta ja oikeudelliselta 
muodoltaan ja organisaatioltaan ja
päätöksenteoltaan rautatieyrityksestä 
riippumaton, IV luvun 2 ja 3 jaksossa 
esitetyt toiminnot suorittaa hinnoitteluelin 
ja käyttöoikeuden myöntävä elin, jotka 
ovat institutionaaliselta ja oikeudelliselta 
muodoltaan sekä organisaatioltaan ja 
päätöksenteoltaan rautatieyrityksestä 
riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa tähän 
kohtaan sisältyvien olennaisia toimintoja 
koskevan päätöksenteon 
riippumattomuus, jäsenvaltiot varmistavat 
tämän direktiivin 
täytäntöönpanopäivämäärästä lähtien, 
että olennaisesta toiminnasta vastaavan 
henkilöstön on oltava:  (a) oikeudellisesti 
ja sopimuksellisesti riippumaton 
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rautatieyhtiöstä ja yhden tai useamman 
rautatieyhtiön omistavasta yhtiöstä, (b) 
toimittava rautatieyrityksen tai yhden tai 
useamman rautatieyhtiön omistavan 
yhtiön erillisissä tiloissa, (c) 
oikeudellisesti tai sopimusperusteisesti 
velvoitettu kunnioittamaan toimintaansa 
koskevien tietojen luottamuksellisuutta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön sitovat rakenteelliset vaatimukset, joita 
infrastruktuurin haltijan on noudatettava parantaakseen olennaisten toimintojen avoimuutta.

Tarkistus 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa tähän 
kohtaan sisältyvien olennaisia toimintoja 
koskevan päätöksenteon 
riippumattomuus, jäsenvaltiot varmistavat 
tämän direktiivin 
täytäntöönpanopäivämäärästä lähtien, 
että olennaisesta toiminnasta vastaavan 
henkilöstön on pidätyttävä kahden vuoden 
ajaksi toimimasta missään tehtävissä 
rautatieyhtiössä tai yhtä tai useampaa 
rautatieyritystä hallitsevassa yrityksessä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön sitovat rakenteelliset vaatimukset, joita 
infrastruktuurin haltijan on noudatettava parantaakseen olennaisten toimintojen avoimuutta.

Tarkistus 334
Werner Kuhn
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä IV luvun 2 ja 3 jaksossa 
olevia viittauksia infrastruktuurin haltijan 
olennaisiin toimintoihin on pidettävä 
viittauksina hinnoitteluelimeen ja 
käyttöoikeuden myöntävään elimeen 
niiden toimiessa toimivaltuuksiensa 
mukaisesti.

3. Siihen päivään mennessä, jona 
direktiivin on oltava saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden 
on raportoitava komissiolle siitä, miten 
liitteessä I olevan a kohdan velvoitteet on 
pantu täytäntöön. Komissio toimittaa 
tämän jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tätä täytäntöönpanoa 
koskevan kertomuksen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ilmoittavat, miten ne ovat panneet täytäntöön liitteessä I olevan a kohdan. 
Komissio antaa tästä asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä IV luvun 2 ja 3 jaksossa 
olevia viittauksia infrastruktuurin haltijan 
olennaisiin toimintoihin on pidettävä 
viittauksina hinnoitteluelimeen ja 
käyttöoikeuden myöntävään elimeen niiden 
toimiessa toimivaltuuksiensa mukaisesti.

3. Siihen päivään mennessä, jona 
direktiivin on oltava saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden 
on raportoitava komissiolle siitä, miten 
liitteessä I olevan a kohdan velvoitteet on 
pantu täytäntöön. Komissio toimittaa 
tämän jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tätä täytäntöönpanoa 
koskevan kertomuksen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ilmoittavat, miten ne ovat panneet täytäntöön liitteessä I olevan a kohdan. 
Komissio antaa tästä asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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Tarkistus 336
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. jos kansallisten organisaatioiden 
saattaminen kunnioittamaan tämän 
direktiivin vaatimuksia edellyttää 
rakenteellisia muutoksia, kaikessa 
henkilöstön siirtämisessä noudatetaan 
asianmukaista kansallista lainsäädäntöä 
ja säännöksiä, jotka koskevat terveyttä, 
turvallisuutta, sosiaalisia oloja sekä 
työntekijöiden oikeuksia, eikä se saa 
johtaa työntekijöiden sosiaalisten olojen 
tai työehtojen minkäänlaiseen 
heikentymiseen.

Or. fr

Perustelu

Tämä säännös koskee henkilöstön siirtämistä. Nämä siirrot tapahtuvat täysin terveyttä, 
turvallisuutta, sosiaalisia oloja ja työehtoja sekä työntekijöiden oikeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 337
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Holdingyhtiön perustaminen yhtymän 
puitteisiin ei ole ristiriidassa tämän 
artiklan kanssa, jos varmistetaan, että 
yritykset tai oikeushenkilöt ovat 
yhtiöoikeuden mukaisesti riippumattomia.

Or. en
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Perustelu

Tämän artiklan säännösten vahvistamisessa otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset 
organisaatiomallit.

Tarkistus 338
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Myöntämiseen ja veloittamiseen 
liittyviä kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
hallussaan pitävän infrastruktuurin 
haltijan henkilöstön siirtyminen 
rautatieyrityksen palvelukseen on kielletty 
kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson 
aikana.

Or. en

Perustelu

Myöntämiseen ja veloittamiseen liittyviä tietoja hallussaan pitävän henkilöstön siirtyminen 
rautatieyrityksen palvelukseen sallitaan vasta kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen.

Tarkistus 339
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilöstön siirtyminen 
infrastruktuurin haltijoiden ja 
rautatieyritysten välillä sallitaan sillä 
ehdolla, että olennaisia toimintoja 
koskevien kaupallisesti arkaluontoisten 
tietojen välittämisen kieltämistä 
kunnioitetaan asianmukaisesti, jollei 
liitteessä I olevasta a kohdasta muuta 
johdu.  
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Tällaisen henkilöstön siirtämisessä 
noudatetaan asianmukaista kansallista 
lainsäädäntöä ja säännöksiä, jotka 
koskevat terveyttä, turvallisuutta, 
sosiaalisia oloja sekä työntekijöiden 
oikeuksia, eikä se saa johtaa 
työntekijöiden sosiaalisten olojen tai 
työehtojen minkäänlaiseen 
heikentymiseen.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös koskee henkilöstön siirtämistä. Nämä siirrot tapahtuvat täysin terveyttä 
turvallisuutta, sosiaalisia oloja ja työehtoja sekä työntekijöiden oikeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaupallisesti arkaluonteisten tietojen siirtäminen on 
kiellettävä.

Tarkistus 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilöstön siirtyminen 
infrastruktuurin haltijoiden ja 
rautatieyritysten välillä sallitaan sillä 
ehdolla, että olennaisia toimintoja 
koskevien kaupallisesti arkaluontoisten 
tietojen välittämisen kieltämistä 
kunnioitetaan asianmukaisesti, jollei 
liitteessä I olevasta a kohdasta muuta 
johdu.  
Tällaisen henkilöstön siirtämisessä 
noudatetaan asianmukaista kansallista 
lainsäädäntöä ja säännöksiä, jotka 
koskevat terveyttä, turvallisuutta, 
sosiaalisia oloja sekä työntekijöiden 
oikeuksia, eikä se saa johtaa 
työntekijöiden sosiaalisten olojen tai 
työehtojen minkäänlaiseen 
heikentymiseen.
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Or. en

Perustelu

Tämä säännös koskee henkilöstön siirtämistä. Nämä siirrot tapahtuvat täysin terveyttä 
turvallisuutta, sosiaalisia oloja ja työehtoja sekä työntekijöiden oikeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaupallisesti arkaluonteisten tietojen siirtäminen on 
kiellettävä.

Tarkistus 341
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kansallista rautateiden infrastruktuuriaan 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
yleiset tarpeet. Tätä varten niiden on 
julkaistava viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia, jonka tavoitteena on 
tulevaisuuden liikkumistarpeisiin 
vastaaminen rautatiejärjestelmän vakaan ja 
kestävän rahoituksen avulla. Strategian on 
oltava vähintään viisivuotinen ja 
uusittavissa.

1. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kansallista rautateiden infrastruktuuriaan 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
yleiset tarpeet. Tätä varten niiden on 
julkaistava viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia, josta keskustellaan 
paikallis- ja alueviranomaisten sekä 
muiden asianomaisten osapuolten kanssa,
ja jonka tavoitteena on tulevaisuuden 
liikkumistarpeisiin vastaaminen 
rautatiejärjestelmän vakaan ja kestävän 
rahoituksen avulla. Strategian on oltava 
vähintään viisivuotinen ja uusittavissa.

Or. es

Perustelu

Asianomaisten osapuolten osallistaminen on välttämätöntä, jotta hankkeet suunnitellaan 
tehokkaammalla tavalla. Kokemus osoittaa, että avoimuus tuo lisäarvoa alkuperäisiin 
hankkeisiin verrattuna ja edistää hankkeiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus 342
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kansallista rautateiden infrastruktuuriaan 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
yleiset tarpeet. Tätä varten niiden on 
julkaistava viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia, jonka tavoitteena on 
tulevaisuuden liikkumistarpeisiin 
vastaaminen rautatiejärjestelmän vakaan ja 
kestävän rahoituksen avulla. Strategian on 
oltava vähintään viisivuotinen ja 
uusittavissa.

(1) Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kansallista rautateiden infrastruktuuriaan 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
yleiset tarpeet. Tätä varten niiden on 
julkaistava viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
ja kaikkien intressitahojen ja erityisesti 
ammattiliittojen, ammattiyhdistysten ja 
käyttäjien edustajien kuulemisen jälkeen 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia, jonka tavoitteena on 
tulevaisuuden liikkumistarpeisiin 
vastaaminen rautatiejärjestelmän vakaan ja 
kestävän rahoituksen avulla. Strategian on 
oltava vähintään kymmenvuotinen, viiden 
vuoden välitavoitteella, ja uusittavissa.

Or. ro

Perustelu

Koska rautatieinfrastruktuuri vaatii huomattavia investointeja, kansallisen 
rautatiejärjestelmän kehittämisstrategian on oltava vähintään kymmenvuotinen viiden vuoden 
välitavoitteilla. Kaikkien intressitahojen, erityisesti ammattiliittojen, ammattiyhdistysten ja 
käyttäjien edustajien olisi osallistuttava mainitun strategian laadintaan. 

Tarkistus 343
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää 
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää 
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 



AM\870642FI.doc 123/190 PE467.166v01-00

FI

kattamiseksi. kattamiseksi, jollei 31 ja 32 artiklan 
mukaisista hinnoittelupuitteista muuta 
johdu.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijat saavat tuloja maksuista ja valtiolta. Näin ollen olisi selkeästi 
ilmoitettava, että jäsenvaltiot ovat velvollisia kattamaan infrastruktuurin haltijoiden muut 
tarpeet rautatieinfrastruktuurin kehittämisen varmistamiseksi. 

Tarkistus 344
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi.

2. Jos tulot eivät riitä kattamaan 
infrastruktuurin haltijan rahoitustarpeita,
jäsenvaltiot myöntävät infrastruktuurin 
haltijalle, ottaen asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi, jollei 31 ja 32 artiklan 
mukaisista hinnoittelupuitteista muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 345
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 

2. Jäsenvaltiot myöntävät infrastruktuurin 
haltijalle, ottaen asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
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perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi.

sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi, jollei 31 ja 32 artiklan 
mukaisista hinnoittelupuitteista muuta 
johdu.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus tukee rautatieinfrastruktuurin kehittämistä ja varmistaa infrastruktuurin 
haltioiden moitteettoman varainhoidon jäsenvaltioiden valitseman liikennepolitiikan 
puitteissa, ja tämä tarkistus auttaa myös infrastruktuurin haltioita soveltamaan oikein 31 ja 
32 artiklassa säädettyjä hinnoittelupuitteita.

Tarkistus 346
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi.

2. Jos tulot eivät riitä kattamaan 
infrastruktuurin haltijan rahoitustarpeita,
jäsenvaltiot myöntävät myös 
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi, jollei 31 ja 32 artiklan 
mukaisista hinnoittelupuitteista muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 347
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi.

2. Jäsenvaltiot myös myöntävät
infrastruktuurin haltijalle, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
perussopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan, 
sen tehtäviä, infrastruktuurin kokoa ja 
rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, 
erityisesti uusien investointien 
kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 348
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, joka 
ei ole sitova, liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita ja asetuksen 
2007/1370/EY mukaisia toimivaltaisia 
viranomaisia kuullaan syrjimättömällä 
tavalla ennen liiketoimintasuunnitelman 
hyväksymistä käyttöoikeuksia ja 
käyttämistä koskevien edellytysten sekä 
infrastruktuurin luonteen, tarjonnan ja 
kehittämisen osalta. Jäljempänä 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
annettava lausunto, joka ei ole sitova, siitä, 
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sisältyykö liiketoimintasuunnitelmaan 
hakijoiden välistä syrjintää.

Or. fr

Perustelu

Hakijoita, jotka hankkivat infrastruktuurin haltijalta infrastruktuurikapasiteettia, olisi 
kuultava liiketoimintasuunnitelmasta niiltä osin kuin se vaikuttaa infrastruktuurin 
käyttöoikeuteen, käyttämiseen, tarjontaan ja kehittämiseen, koko sektorin hyödyksi. On 
tärkeää, että tämä kuuleminen tapahtuu syrjimättömällä tavalla. Sääntelyelimen olisi 
annettava lausunto siitä, sisältääkö liiketoimintasuunnitelma hakijoiden välistä syrjintää.

Tarkistus 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, joka 
ei ole sitova, liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
investointisuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, joka 
ei ole sitova, liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 350
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä.
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, 
joka ei ole sitova, 
liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että mahdollisesti 
kiinnostuneita ja nykyisiä hakijoita
kuullaan ennen liiketoimintasuunnitelman 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Kuulemisessa on otettava huomioon asianomaiset kiinnostuneet hakijat. Sääntelyelin voi 
korvata toimivaltaiset kansalliset viranomaiset lausunnon antajana vain silloin, kun 
kysymyksessä on kiistojen tekninen sovittelu.

Tarkistus 351
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
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valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, 
joka ei ole sitova, 
liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on varmistettava voimassa 
olevan lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen.

Or. nl

Perustelu

Sääntelyelimet vastaavat valvonnasta. Sääntelyelimet eivät ole lausuntojen antajia.

Tarkistus 352
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 

3. Infrastruktuurin haltijan on hyväksyttävä 
valtion määrittämän yleisen politiikan 
puitteissa ja 1 kohdassa tarkoitettu 
rautateiden infrastruktuurin 
kehittämisstrategia huomioon ottaen 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
investointi- ja rahoitusohjelmat. 
Suunnitelmalla on pyrittävä 
infrastruktuurin optimaaliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön, saataville 
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asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan ennen 
liiketoimintasuunnitelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, joka 
ei ole sitova, liiketoimintasuunnitelman 
asianmukaisuudesta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

asettamiseen ja kehittämiseen, 
varmistamaan rahoituksen tasapaino ja 
antamaan keinot saavuttaa kyseiset 
tavoitteet. Infrastruktuurin haltijan on 
varmistettava, että hakijoita kuullaan 
syrjimättömällä tavalla ennen 
investointiohjelman hyväksymistä. 
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen on annettava lausunto, joka
ei ole sitova, siitä, sisältyykö 
liiketoimintasuunnitelmaan hakijoiden 
välistä syrjintää.

Or. en

Tarkistus 353
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavanomaisissa liikeolosuhteissa ja 
enintään kolmen vuoden aikana 
infrastruktuurin haltijan tileissä ovat 
keskenään tasapainossa toisaalta 
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat 
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus 
sekä toisaalta infrastruktuurista 
aiheutuvat menot, mukaan lukien 
mahdolliset ennakkomaksut valtiolta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton ja liian ohjaava säännös.

Tarkistus 354
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavanomaisissa liikeolosuhteissa ja 
enintään kolmen vuoden aikana
infrastruktuurin haltijan tileissä ovat 
keskenään tasapainossa toisaalta 
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat 
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus 
sekä toisaalta infrastruktuurista aiheutuvat 
menot, mukaan lukien mahdolliset 
ennakkomaksut valtiolta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavanomaisissa liikeolosuhteissa ja 
kohtuullisen ajan kuluttua
infrastruktuurin haltijan tileissä ovat 
keskenään tasapainossa toisaalta 
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat 
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus 
sekä toisaalta infrastruktuurista aiheutuvat 
menot, mukaan lukien mahdolliset 
ennakkomaksut valtiolta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/14 nykyinen teksti on vähemmän määräävä jättäessään jäsenvaltioille 
vastuun arvioida sitä, kuinka infrastruktuurin haltija hoitaa tilejään. 

Tarkistus 355
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavanomaisissa liikeolosuhteissa ja 
enintään kolmen vuoden aikana
infrastruktuurin haltijan tileissä ovat 
keskenään tasapainossa toisaalta
infrastruktuurin käyttömaksuista saatavat
tulot, muista kaupallisista toimista 
aiheutuvat ylijäämät ja valtion rahoitus
sekä toisaalta infrastruktuurista aiheutuvat
menot, mukaan lukien mahdolliset 
ennakkomaksut valtiolta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavanomaisissa liikeolosuhteissa 
infrastruktuurin haltijan tilit ovat
alijäämäisiä enintään kahden 
peräkkäisen vuoden ajan ja vastaavat 
vähintään infrastruktuurin käyttömaksuista
saatavia tuloja, yksityistä rahoitusta, 
muista kaupallisista toimista aiheutuvia 
ylijäämiä ja valtion rahoitusta sekä
toisaalta infrastruktuurista aiheutuvia 
menoja, mukaan lukien mahdolliset 
ennakkomaksut valtiolta.

Or. en
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Tarkistus 356
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi 31 ja 32 artiklassa 
säädettyjen hinnoitteluperiaatteiden 
puitteissa edellyttää, että infrastruktuurin 
haltija saattaa tilinsä tasapainoon ilman 
valtion rahoitusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sitä, että pitkän aikavälin 
tavoitteena saattaa olla se, että 
infrastruktuurin käyttäjä kattaa kaikkien 
liikennemuotojen 
infrastruktuurikustannukset tasapuolisen 
ja syrjimättömän liikennemuotojen 
välisen kilpailun pohjalta, jos 
rautatieliikenne pystyy kilpailemaan
muiden liikennemuotojen kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus "tasapuoliseen kilpailuun" on vailla merkitystä ilman muiden liikennemuotojen 
tehokasta osallistumista infrastruktuurikustannusten kattamiseen.

Tarkistus 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksikön taseessa saadaan ottaa huomioon, 
siihen asti kunnes ne on kuoletettu, kaikki 
velat, jotka yritys ottaa sekä investointien 
rahoittamiseksi että rautatieliikenteen 
harjoittamisesta tai rautateiden 
infrastruktuurista johtuvien ylimääräisten 
käyttökustannusten kattamiseksi. 

Yksikön taseessa saadaan ottaa huomioon, 
siihen asti kunnes ne on kuoletettu, kaikki 
velat, jotka yritys ottaa sekä investointien 
rahoittamiseksi että rautatieliikenteen 
harjoittamisesta tai rautateiden 
infrastruktuurista johtuvien ylimääräisten 
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Tytäryhtiöiden toiminnasta johtuvia 
velkoja ei oteta huomioon.

käyttökustannusten kattamiseksi.

Or. ro

Perustelu

Rautatieyritysten velkaisuuden avoimen ja läpinäkyvän vähentämisen varmistamiseksi myös 
niiden tytäryhtiöiden aiheuttamat velat on otettava huomioon.

Tarkistus 358
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
sellaisiin velkoihin tai niiden korkoihin, 
joita yrityksille on aiheutunut 15 päivän 
maaliskuuta 2001 jälkeen tai unioniin 
liittymisen jälkeen niiden jäsenvaltioiden 
osalta, jotka ovat liittyneet unioniin 
15 päivän maaliskuuta 2001 jälkeen.

3) Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
sellaisiin velkoihin tai niiden korkoihin, 
joita yrityksille on aiheutunut tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen.

Or. de

Perustelu

Rautatieyritysten moitteettoman varainhoidon varmistaminen ja niiden vapauttaminen 
historiallisen velan taakasta on merkittävä tehtävä. Siitä huolimatta, että direktiivi 
91/440/ETY on ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien, mainittu tavoite on jäänyt 
saavuttamatta monissa jäsenvaltioissa. Rautatiealan tehokas tukeminen edellyttää 
velkaisuustason alentamista.  Siinä yhteydessä asetettu määräaika (15. maaliskuuta 2001), ja 
uusien jäsenvaltioiden osalta liittymispäivämäärä, on liian aikainen. 

Tarkistus 359
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluville rautatieyrityksille on 
myönnettävä oikeus infrastruktuurin 
käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa 
kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen 
tarjoamiseksi. Rautatieyrityksillä on 
kansainvälisiä henkilöliikennepalveluja 
tarjotessaan oikeus ottaa ja jättää 
matkustajia kansainvälisellä
reittiosuudella sijaitsevilla asemilla, myös 
niillä, jotka ovat samassa jäsenvaltiossa.

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluville rautatieyrityksille on 
myönnettävä oikeus infrastruktuurin 
käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa 
kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen 
tarjoamiseksi. Rautatieyrityksillä on oikeus 
ottaa ja jättää matkustajia 
reittiosuudella sijaitsevilla asemilla, myös 
niillä, jotka ovat samassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, koska se sisältää kansallisten matkustajaliikennemarkkinoiden 
avaamisen kilpailulle. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komissio antaa 
vuonna 2010. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluville rautatieyrityksille on 
myönnettävä oikeus infrastruktuurin 
käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa 
kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen 
tarjoamiseksi. Rautatieyrityksillä on 
kansainvälisiä henkilöliikennepalveluja 
tarjotessaan oikeus ottaa ja jättää 
matkustajia kansainvälisellä 
reittiosuudella sijaitsevilla asemilla, myös 
niillä, jotka ovat samassa jäsenvaltiossa.

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluville rautatieyrityksille on 
myönnettävä oikeus infrastruktuurin 
käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa 
kansainvälisten ja kansallisten
henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseksi.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa säännöksen soveltamisalaa koskemaan kansallisia 
matkustajaliikennepalveluja.

Tarkistus 361
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus niiden jäsenvaltioiden 
infrastruktuurin käyttöön, joissa 
rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen osuus on yli puolet 
kyseisen jäsenvaltion rautatieyritysten 
henkilöliikenteen liikevaihdosta, on 
myönnettävä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, koska se sisältää kansallisten matkustajaliikennemarkkinoiden 
avaamisen kilpailulle. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komission antaa 
vuonna 2010. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus niiden jäsenvaltioiden 
infrastruktuurin käyttöön, joissa 
rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen osuus on yli puolet 
kyseisen jäsenvaltion rautatieyritysten 
henkilöliikenteen liikevaihdosta, on 

Poistetaan.
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myönnettävä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska direktiivi sisältää myös kansallisen matkustajaliikenteen 
avaamisen kilpailulle.

Tarkistus 363
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus niiden jäsenvaltioiden 
infrastruktuurin käyttöön, joissa 
rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen osuus on yli puolet 
kyseisen jäsenvaltion rautatieyritysten 
henkilöliikenteen liikevaihdosta, on 
myönnettävä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011.

Oikeus niiden jäsenvaltioiden 
infrastruktuurin käyttöön, joissa 
rautateiden kansainvälisen 
henkilöliikenteen osuus on yli puolet 
kyseisen jäsenvaltion rautatieyritysten 
henkilöliikenteen liikevaihdosta, on 
myönnettävä viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta.

Or. ro

Perustelu

Direktiivissä asetettujen määräpäivien on oltava todellisuuspohjaisia ja niissä on otettava 
huomioon aika, joka vaaditaan direktiivin hyväksymiseen ja julkaisemiseen EU:n virallisessa 
lehdessä.  

Tarkistus 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
yhden tai useamman asianomaisen 
sääntelyelimen on määritettävä 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten tai asianomaisten 
rautatieyritysten pyynnöstä, onko 
palvelun päätarkoituksena matkustajien 
kuljettaminen eri jäsenvaltioissa 
sijaitsevien asemien välillä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska direktiivi sisältää myös kansallisen matkustajaliikenteen 
avaamisen kilpailulle.

Tarkistus 365
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
yhden tai useamman asianomaisen 
sääntelyelimen on määritettävä 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten tai asianomaisten 
rautatieyritysten pyynnöstä, onko 
palvelun päätarkoituksena matkustajien 
kuljettaminen eri jäsenvaltioissa 
sijaitsevien asemien välillä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 366
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin käyttöä sääntelevät 
ehdot eivät saa missään tapauksessa 
johtaa siihen, että matkustajat eivät voi 
saada tietoja tai ostaa lippua 
matkustaakseen paikasta toiseen 
riippumatta siitä, kuinka monta 
rautatieliikenteen harjoittajaa tarjoaa 
kokonaisuudessaan tai osittain 
matkustajaliikennepalveluja kahden 
mainitun paikan välillä.

Or. ro

Perustelu

Infrastruktuurin käyttöä sääntelevät ehdot eivät saa missään tapauksessa johtaa siihen, että 
matkustajat eivät voi saada tietoja tai ostaa lippua matkustaakseen paikasta toiseen 
riippumatta siitä, kuinka monta rautatieliikenteen harjoittajaa tarjoaa kokonaisuudessaan tai 
osittain matkustajaliikennepalveluja kahden mainitun paikan välillä.

Tarkistus 367
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän kohdan 
soveltamiseksi noudatettavan menettelyn 
ja perusteiden yksityiskohdat. Tällaiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksenä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr



PE467.166v01-00 138/190 AM\870642FI.doc

FI

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa epäasianmukaisia keinoja puuttua kansallista rautatieliikennettä 
koskeviin asioihin.

Tarkistus 368
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän kohdan 
soveltamiseksi noudatettavan menettelyn 
ja perusteiden yksityiskohdat. Kyseiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksinä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän kohdan 
soveltamiseksi noudatettavan menettelyn 
ja perusteiden yksityiskohdat. Kyseiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksinä 63 artiklan 

Poistetaan.
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3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin täytäntöönpanoa koskevat toimet ja päivitetyt kriteerit olisi hyväksyttävä 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. 

Tarkistus 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 4 a ja 4 b alakohdat (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi 12 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluville 
rautatieyrityksille on myönnettävä 
yhtäläisin, syrjimättömin ja läpinäkyvin 
ehdoin oikeus käyttää infrastruktuuria 
kaikissa jäsenvaltioissa kaikenlaisten 
rautateiden tavaraliikennepalvelujen 
suorittamiseen niiden kuitenkaan 
vaikuttamatta voimassa oleviin julkisen 
palvelun sopimuksiin, jotka ovat voimassa 
voimassaolonsa päättymisen saakka.
Tämän kohdan säännöksillä ei velvoiteta 
jäsenvaltioita ennen 12 kuukauden 
kulumista tämän direktiivin 
voimaantulosta myöntämään 
käyttöoikeutta rautatieyrityksille ja niiden 
määräysvallassa suoraan tai välillisesti 
oleville yrityksille, jotka ovat saaneet 
toimiluvan sellaisessa jäsenvaltiossa, 
jossa vastaavanlaisia käyttöoikeuksia ei 
myönnetä.

Or. it

Perustelu

Rautatieliikenne kuuluu niihin harvoihin aloihin, joilla yhtenäismarkkinoiden täytäntöönpano 
ei ole loppuunsaatettua. Markkinoiden avaaminen olisi ulotettava koskemaan kansallisten 
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rautatiepalvelujen vapauttamista kilpailulle. Tässä yhteydessä tarvitaan myös 
vastavuoroisuuslauseketta, joka suojaa markkinoita, jotka on jo vapautettu jo siirtymäkauden 
aikana, joka johtaa sisämarkkinoiden täydelliseen täytäntöönpanoon. 

Tarkistus 371
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen
taloudellisen tasapainon.

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten
yleisen järjestelmän.

Or. fr

Perustelu

Etusija olisi annettava yleisen edun mukaisille palveluille.

Tarkistus 372
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
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tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella 
sijaitsevilla asemilla, myös niillä, jotka 
ovat samassa jäsenvaltiossa, paitsi jos 
tämän oikeuden käyttäminen vaarantaisi 
julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellisen tasapainon.

tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellisen tasapainon.

Or. en

Tarkistus 373
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellisen tasapainon.

1. Jäsenvaltiot ja julkisen palvelun 
sopimuksen tekemisestä vastaavat 
toimivaltaiset paikallisviranomaiset voivat 
rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevaan sopimukseen 
sisältyvät koheesiopolitiikan tavoitteet ja 
sosiaalisen ja taloudellisen tasapainon.

Or. en
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Perustelu

Palveluhankintoja koskevaan julkisen palvelun sopimukseen sisältyvät sosiaalisen 
koheesiopolitiikan tavoitteet on otettava huomioon päätettäessä oikeudesta ottaa ja jättää 
matkustajia.

Tarkistus 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellisen tasapainon.

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 
säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välisellä osuudella 
tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 
rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 
kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 
asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 
jäsenvaltiossa tai paikallisliikenteen 
reitillä, paitsi jos tämän oikeuden 
käyttäminen vaarantaisi julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellisen tasapainon.

Or. it

Tarkistus 375
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Infrastruktuurin käyttöä sääntelevät 
ehdot eivät saa missään tapauksessa 
johtaa siihen, että matkustajat eivät voi 
saada tietoja tai ostaa lippua 
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matkustaakseen paikasta toiseen 
riippumatta siitä, kuinka monta 
rautatieliikenteen harjoittajaa tarjoaa 
kokonaisuudessaan tai osittain 
matkustajaliikennepalveluja kahden 
mainitun paikan välillä.

Or. ro

Perustelu

Infrastruktuurin käyttöä sääntelevät ehdot eivät saa missään tapauksessa johtaa siihen, että 
matkustajat eivät voi saada tietoja tai ostaa lippua matkustaakseen paikasta toiseen 
riippumatta siitä, kuinka monta rautatieliikenteen harjoittajaa tarjoaa kokonaisuudessaan tai 
osittain matkustajaliikennepalveluja kahden mainitun paikan välillä.

Tarkistus 376
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun yhden 
tai useamman asianomaisen
sääntelyelimen on määritettävä 
objektiivisen taloudellisen arvioinnin ja 
ennalta määritettyjen perusteiden 
mukaisesti, vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, jonkin seuraavista 
pyynnöstä:

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun yhden 
tai useamman toimivaltaisen
sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten on määritettävä 
objektiivisen taloudellisen arvioinnin ja 
ennalta määritettyjen perusteiden 
mukaisesti, vaarantuvatko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
yleiset järjestelyt, jonkin seuraavista 
pyynnöstä:

Or. fr

Perustelu

Etusija olisi annettava yleisen edun mukaisille palveluille sekä käyttäjien ja työntekijöiden 
edustajien voimaannuttamiselle.

Tarkistus 377
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
yhden tai useamman asianomaisen 
sääntelyelimen on määritettävä 
objektiivisen taloudellisen arvioinnin ja 
ennalta määritettyjen perusteiden 
mukaisesti vaarantuuko julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen 
taloudellinen tasapaino, jonkin seuraavista 
pyynnöstä:

Siinä tapauksessa, että viranomaisen 
1 kohdan määräysten mukaan tekemä 
päätös on kiistanalainen, jäljempänä 
55 artiklassa tarkoitettua yhtä tai 
useampaa asianomaista sääntelyelintä 
voidaan pyytää antamaan päätös 
objektiivisen arvioinnin ja ennalta 
määritettyjen perusteiden mukaisesti jonkin 
seuraavista pyynnöstä:

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaista pyydetään puuttumaan vain kiistakysymyksiin.

Tarkistus 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun yhden 
tai useamman asianomaisen sääntelyelimen 
on määritettävä objektiivisen taloudellisen 
arvioinnin ja ennalta määritettyjen 
perusteiden mukaisesti, vaarantuuko 
julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellinen tasapaino, jonkin 
seuraavista pyynnöstä:

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun yhden 
tai useamman asianomaisen sääntelyelimen 
on määritettävä objektiivisen taloudellisen 
arvioinnin ja ennalta 
määritettyjen perusteiden mukaisesti, 
vaarantuuko julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen mukaisten
palvelujen taloudellinen tasapaino, jonkin 
seuraavista pyynnöstä:

Or. it

Tarkistus 379
Gilles Pargneaux
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) käyttäjä- ja henkilöstöjärjestöt

Or. fr

Perustelu

Etusija olisi annettava yleisen edun mukaisille palveluille sekä käyttäjien ja työntekijöiden 
edustajien voimaannuttamiselle.

Tarkistus 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 
määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen
vastaanottamisesta.

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 
määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa 20 päivän kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että rautatieyritykset saavat ajoissa päätökset reittihakemuksistaan 
sekä sovittelupyynnöistään.
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Tarkistus 381
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 
määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen 
vastaanottamisesta.

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä kahden 
viikon kuluessa kaikkien asianomaisten 
tietojen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Kaksi viikkoa on optimaalinen tavoite.

Tarkistus 382
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, joita 
päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 
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määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen 
vastaanottamisesta.

määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa yhden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen 
vastaanottamisesta.

Or. de

Perustelu

Sääntelyelimen tehokkuuden keskeisiin kriteereihin kuuluu aika, jonka kuluessa se tekee 
päätöksensä. Siksi ratkaisut olisi tehtävä ja mahdollisista toimenpiteistä päätettävä 
kuukauden kuluessa.

Tarkistus 383
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle sääntelyelimelle tiedot, 
joita päätöksen tekeminen kohtuudella 
edellyttää. Sääntelyelimen on tarkasteltava 
toimitettuja tietoja, tarvittaessa kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullen, ja 
annettava asianomaisille osapuolille 
tiedoksi perusteltu päätöksensä ennalta 
määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen 
vastaanottamisesta.

Toimivaltaisten viranomaisten ja julkisia 
palveluja tarjoavien rautatieyritysten on 
toimitettava sääntelyelimelle tai 
sääntelyelimille kaikki tiedot, jotka ne 
tarvitsevat asianmukaisen päätöksen
tekemistä varten. Sääntelyelimen on 
tarkasteltava toimitettuja tietoja, 
tarvittaessa kaikkia asianomaisia osapuolia 
kuullen, ja annettava asianomaisille 
osapuolille tiedoksi perusteltu päätöksensä 
ennalta määritetyn kohtuullisen ajan ja joka 
tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 
kaikkien asianomaisten tietojen 
vastaanottamisesta.

Or. es

Perustelu

Oikean päätöksen tekemisen edellytyksenä on kaikkien tietojen käytettävissä oleminen. 

Tarkistus 384
Gilles Pargneaux
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan soveltamiseksi noudatettavan 
menettelyn ja perusteiden yksityiskohdat. 
Tällaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano 
yhdenmukaisin edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksenä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa epäasianmukaisia keinoja puuttua kansallista rautatieliikennettä 
koskeviin asioihin.

Tarkistus 385
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan soveltamiseksi noudatettavan 
menettelyn ja perusteiden yksityiskohdat. 
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano 
yhdenmukaisin edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksinä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Toimet ja päivitetyt kriteerit olisi hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 386
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat niin ikään rajoittaa 
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia samassa 
jäsenvaltiossa kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelun reittiosuudella
sijaitsevilla asemilla, jos matkustajien 
kuljettamiseen kyseisten asemien välillä on 
myönnetty yksinoikeus 
toimilupasopimuksen perusteella, joka on 
tehty ennen 4 päivää joulukuuta 2007 
oikeudenmukaisen ja kilpailuun perustuvan 
tarjousmenettelyn perusteella ja unionin 
lainsäädännön asiaankuuluvien 
periaatteiden mukaisesti. Tätä rajoitusta 
voidaan soveltaa sopimuksen alkuperäisen 
keston ajan tai 15 vuotta sen mukaan, 
kumpi määräaika on lyhyempi.

5. Jäsenvaltiot voivat niin ikään rajoittaa 
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia samassa 
jäsenvaltiossa sijaitsevilla asemilla, jos 
matkustajien kuljettamiseen kyseisten 
asemien välillä on myönnetty yksinoikeus 
toimilupasopimuksen perusteella, joka on 
tehty ennen 4 päivää joulukuuta 2007 
oikeudenmukaisen ja kilpailuun perustuvan 
tarjousmenettelyn perusteella ja unionin 
lainsäädännön asiaankuuluvien 
periaatteiden mukaisesti. Tätä rajoitusta 
voidaan soveltaa sopimuksen alkuperäisen 
keston ajan tai 15 vuotta sen mukaan, 
kumpi määräaika on lyhyempi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, koska se sisältää kansallisten matkustajaliikennemarkkinoiden 
avaamisen kilpailulle. Meidän ei pidä odottaa ehdotusta, jonka Euroopan komission antaa 
vuonna 2010. Sen sijaan meidän on avattava eurooppalaiset markkinat kilpailulle jo 
nykyisessä uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat niin ikään rajoittaa 
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia samassa 
jäsenvaltiossa kansainvälisellä 
henkilöliikennepalvelun reittiosuudella 
sijaitsevilla asemilla, jos matkustajien 
kuljettamiseen kyseisten asemien välillä on 
myönnetty yksinoikeus 
toimilupasopimuksen perusteella, joka on 
tehty ennen 4 päivää joulukuuta 2007 
oikeudenmukaisen ja kilpailuun perustuvan 
tarjousmenettelyn perusteella ja unionin 
lainsäädännön asiaankuuluvien 
periaatteiden mukaisesti. Tätä rajoitusta 
voidaan soveltaa sopimuksen alkuperäisen 
keston ajan tai 15 vuotta sen mukaan, 
kumpi määräaika on lyhyempi.

5. Jäsenvaltiot voivat niin ikään rajoittaa 
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia samassa 
jäsenvaltiossa kansainvälisellä ja/tai 
kansallisella henkilöliikennepalvelun 
reittiosuudella sijaitsevilla asemilla, jos 
matkustajien kuljettamiseen kyseisten 
asemien välillä on myönnetty yksinoikeus 
toimilupasopimuksen perusteella, joka on 
tehty ennen 4 päivää joulukuuta 2007 
oikeudenmukaisen ja kilpailuun perustuvan 
tarjousmenettelyn perusteella ja unionin 
lainsäädännön asiaankuuluvien 
periaatteiden mukaisesti. Tätä rajoitusta 
voidaan soveltaa sopimuksen alkuperäisen 
keston ajan tai 15 vuotta sen mukaan, 
kumpi määräaika on lyhyempi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on laajentaa tämän säännöksen soveltamisalaa koskemaan 
kansallisia matkustajaliikennepalveluja.

Tarkistus 388
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan 
rautatieviraston tehtäväksi valmistella 
vertaileva analyysi perittävien maksujen 
määräämisestä jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan ottaa käyttöön yhdenmukainen 
laskutapa maksujen määräämiseksi.

Or. nl
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Tarkistus 389
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksille on tarjottava ketään 
syrjimättömin perustein liitteessä III 
olevassa 1 kohdassa vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

1. Infrastruktuurin haltijat toimittavat 
rautatieyrityksille ketään syrjimättömin 
perustein liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 390
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksille on tarjottava ketään 
syrjimättömin perustein liitteessä III 
olevassa 1 kohdassa vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

1. Infrastruktuurin haltijat toimittavat 
rautatieyrityksille ketään syrjimättömin 
perustein liitteessä III vahvistetut palvelut.

Or. en

Perustelu

Merkittävä tekstin selventäminen, jolla korostetaan sitä, että palvelujen tarjoaminen kuuluu 
ensisijaisesti infrastruktuurin haltijan tehtäviin.

Tarkistus 391
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksille on tarjottava ketään 1. Infrastruktuurin haltijat toimittavat 
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syrjimättömin perustein liitteessä III 
olevassa 1 kohdassa vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

rautatieyrityksille ketään syrjimättömin 
perustein liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 392
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Rautatieyrityksille on tarjottava ketään 
syrjimättömin perustein liitteessä III 
olevassa 1 kohdassa vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

1) Infrastruktuurin haltijat toimittavat
rautatieyrityksille syrjimättömin perustein 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
vahvistetut 
vähimmäiskäyttömahdollisuudet.

Or. de

Tarkistus 393
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla ja rautatieyrityksen 
hakemus voidaan evätä ainoastaan, jos on 
olemassa markkinaolosuhteiden mukaisia 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Jos 
palveluja tarjoaa useampi kuin yksi 
infrastruktuurin hallinto, 
”pääinfrastruktuurin” tarjoajan on 
pyrittävä kaikkia kohtuullisia keinoja 
käyttäen helpottamaan näiden palvelujen 
saantia.
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Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus pitää voimassa palvelujen harjoittajien velvoitteet siihen saakka, kunnes EU:n 
tuomioistuin antaa tuomion komission ehdotuksesta.

Tarkistus 394
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
määriteltyjä palveluja käytettäviksi ketään 
syrjimättömällä tavalla, jos mainitut 
palvelut ovat 3 artiklan 21 a kohdan 
(uusi) mukaisia välttämättömiä palveluja.

Or. fr

Perustelu

Rautatieyhteydet välttämättömien palvelujen tarjoamista varten olisi taattava syrjimättä.

Tarkistus 395
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Palvelun harjoittajien on tarjottava 
rautatieyrityksille liitteessä III olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla 
sääntelyviranomaisen valvonnan 
alaisena.

Or. en
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Tarkistus 396
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Sääntelyelin voisi valvoa liitteessä III 
tarkoitettuja palveluja rautatieyrityksille 
tarjoavia rautatieliikenteen harjoittajia 
kiistojen ja perusteettomien viivästysten 
välttämiseksi;  omistussuhteistaan ja 
mahdollisesta toimialayhtymään 
kuulumisestaan riippumatta 
asianomaisen rautatieliikenteen 
harjoittajan on esitettävä erillinen 
kirjanpito jokaisesta tarjotusta palvelusta.

Or. en

Perustelu

Omistussuhteistaan ja mahdollisesta toimialayhtymään kuulumisestaan riippumatta 
asianomaisen rautatieliikenteen harjoittajan on esitettävä erillinen kirjanpito jokaisesta 
tarjotusta palvelusta, koska palvelujen käytettävyys ja saatavuus ovat ensisijaisessa 
asemassa, jotta rautatieyritykset voivat toimia ja varmistaa rautateihin liittyvien palvelujen 
tarjoamisen avoimuuden.

Tarkistus 397
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Palvelun harjoittajien on tarjottava 
rautatieyrityksille liitteessä III olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla 
sääntelyviranomaisen valvonnan 
alaisena.
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Or. en

Tarkistus 398
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Palvelun harjoittajien on tarjottava 
liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja rautatieyrityksille
ketään syrjimättömällä tavalla 
sääntelyviranomaisen valvonnan alaisina.

Or. de

Tarkistus 399
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja radankäyttöpalveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 400
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 

Kaikkien palvelun harjoittajien on 
tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
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tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla.

tarkoitettuja palveluja ketään 
syrjimättömällä tavalla, koska ne ovat 
3 artiklan 21a kohdan (uusi) mukaisia 
välttämättömiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 401
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen 
tai yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

2 kohdan 1 alakohdan perusteella tarpeetonta tekstiä.

Tarkistus 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen 
tai yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 

Palvelun harjoittajat pitävät erillistä 
kirjanpitoa jokaisesta liitteessä III 
olevassa 2 kohdassa tarkoitetusta 
palvelusta.
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oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Or. en

Tarkistus 403
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen tai 
yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen tai 
yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on varmistettava 
täydellinen avoimuus ja syrjimätön pääsy 
palveluihin ja palvelujen käyttämiseen.
Tämä riippumattomuus ei välttämättä 
sisällä palveluja harjoittavan erillisen 
elimen perustamista. Toimivaltainen 
kansallinen sääntelyelin tarkistaa 
pääsyehdot.

Or. fr

Perustelu

Rautatiepalvelujen täydellinen eriyttäminen ei lisää rautatiepalvelujen välistä tervettä 
kilpailua. Se johtaa uusiin organisaatiokustannuksiin ja lisää byrokratiaa ja hallinnollisia 
rasitteita. Toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia olisi 
vahvistettava, jotta ne voivat tarkistaa, että päätökset tehdään avoimesti ja että syrjiviä 
käytänteitä ei esiinny.

Tarkistus 404
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen 
tai yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen täydellisen 
avoimuuden ja syrjimättömyyden sekä 
mainittujen palvelujen tarjoamisen 
varmistamiseksi palvelujen harjoittaja 
pitää erillistä kirjanpitoa kyseessä olevista 
palveluista.

Or. en

Tarkistus 405
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen tai 
yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Liitteessä III olevan 2 kohdan (a), (b), (c), 
(e) ja (g) alakohdassa tarkoitettujen 
palvelujen sekä niiden palvelujen 
täydellisen avoimuuden ja 
syrjimättömyyden varmistamiseksi, joiden
harjoittaja kuuluu elimeen tai yritykseen, 
joka on myös aktiivinen ja toimii 
määräävässä asemassa niillä
rautatieliikennepalvelujen markkinoilla, 
joilla palvelua käytetään, palvelun 
harjoittajan on oltava oikeudellisesti, 
organisatorisesti ja päätöksenteon osalta 
riippumaton kyseisestä elimestä tai 
yrityksestä. Tällainen riippumattomuus ei 
tarkoita sitä, että jokaista palvelua varten 
on perustettava erillinen elin tai yritys.

Or. en

Tarkistus 406
Jörg Leichtfried
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen 
tai yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Halukkuus investoida palveluun vähenee. Palvelun käyttöönottaja/harjoittaja ei enää voi 
toimia sen olettamuksen mukaisesti, että hän voi kattaa oman tarpeensa, koska kolmannet 
osapuolet, joiden liiketoimintatavasta hän ei tiedä mitään eikä voi sitä näin ollen arvioida, 
saavat käyttöoikeuden samoin ehdoin ja vievät häneltä kapasiteettia. Lisäksi palvelun 
harjoittaja kantaa kokonaan palvelun ylläpitämiseen sisältyvän liiketoimintariskin. 
Säännökset haittaavat investointeja ja rajoittavat suhteettomasti omistajan oikeuksia.  

Tarkistus 407
Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen tai 
yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 
toimii määräävässä asemassa vähintään 
yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 
markkinoista, joilla palvelua käytetään, 
palvelun harjoittajan on oltava 
oikeudellisesti, organisatorisesti ja 
päätöksenteon osalta riippumaton 
kyseisestä elimestä tai yrityksestä.

Jos palvelun harjoittaja kuuluu 
rautatieyritykseen, joka on myös 
aktiivinen ja toimii määräävässä asemassa 
vähintään yhdellä niistä 
rautatieliikennepalvelujen markkinoista, 
joilla palvelua käytetään, palvelun 
harjoittajan on oltava oikeudellisesti, 
organisatorisesti ja päätöksenteon osalta 
riippumaton kyseisestä rautatieyrityksestä.

Or. it
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Perustelu

Palvelujen tarjoajan on oltava riippumaton suhteessa rautatieyritykseen, koska 
riippumattomuutta vaaditaan samassa yhteydessä myös infrastruktuurin haltijoilta.

Tarkistus 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos liikakapasiteetti ei 
mahdollista käyttöoikeuden 
saamispyyntöjen tyydyttämistä. Palvelun 
harjoittajan on esitettävä perustelut ja 
todistettava riittävän liikakapasiteetin 
puuttuminen. Kiistatapauksissa hakija voi 
valittaa pääsyn kieltämisestä 
sääntelyelimelle.

Or. en

Tarkistus 409
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 

Rautatieyritysten hakemuksiin palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi on vastattava 
kansallisen sääntelyelimen asettamaan 
määräaikaan mennessä ja hakemukset 
voidaan evätä ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 



AM\870642FI.doc 161/190 PE467.166v01-00

FI

palvelun harjoittajalle. Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Or. en

Tarkistus 410
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset 3 artiklan 
2 kohdassa määritellyn palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos markkinoilla on 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja jos 
55 artiklassa mainittu 
sääntelyviranomainen katsoo pyynnön ja 
tutkinnan perusteella, että palvelujen 
harjoittajalla on pätevä syy 
käyttöoikeuden kieltämiseen.  Jos 
palvelujen harjoittaja vastustaa 
sääntelyviranomaisen päätöstä, sillä on 
oikeus esittää pääsyn kieltämisen 
perusteet. 

Or. fr

Perustelu

Välttämättömiä palveluja ei määritellä riittävän selkeästi komission ehdotuksessa. 
Sääntelyviranomaisen rooli pääsyn kieltämisen yhteydessä olisi määriteltävä selkeämmin.

Tarkistus 411
Hubert Pirker

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun Rautatieyrityksen hakemus palvelun 
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käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu
palvelun harjoittajalle.

käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Jos pyyntö torjutaan, palvelun 
harjoittajan on esitettävä päätöksensä 
perustelut hakijalle ja 
sääntelyviranomaiselle.
Sääntelyviranomainen tutkii esitettyjä 
perusteluja ja ryhtyy tarvittaessa 
korjaaviin toimenpiteisiin. Sääntelyelin 
tekee päätöksensä 56 artiklan 2 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomainen vastaa pyynnön torjumisen perustelujen tutkimisesta ja ryhtyy 
tarvittaessa toimenpiteisiin. 

Tarkistus 412
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat käyttöoikeutta hakevalle 
rautayritykselle kyseessä olevan tavara- tai 
henkilöliikennepalvelun harjoittamisen 
samalla tai vaihtoehtoisella reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Tämä ei velvoita palvelun harjoittajaa 
investointeihin kaikkien rautatieyritysten 
esittämien pyyntöjen toteuttamiseksi.
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
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sääntelyviranomaiselle. Palvelun 
harjoittajan on perusteltava 
käyttöoikeuden ja asianomaisen 
palvelujen tarjoamisen epääminen.  

Or. en

Tarkistus 413
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat käyttöoikeutta hakevalle 
rautayritykselle kyseessä olevan tavara- tai 
henkilöliikennepalvelun harjoittamisen 
samalla tai vaihtoehtoisella reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Tämä ei velvoita palvelun harjoittajaa 
investointeihin kaikkien rautatieyritysten 
esittämien pyyntöjen toteuttamiseksi.
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
sääntelyviranomaiselle, millä vältetään 
kiistat ja viivästykset.

Or. en

Perustelu

Toteuttamiskelpoisten reittivaihtoehtojen tunnistaminen ja ehdottaminen voisi kuulua 
sääntelyviranomaisen toimivaltaan tapauksissa, joissa rautatieyritys vastaa vaaditun palvelun 
tarjoamisesta.

Tarkistus 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Riitatapauksissa 55 artiklassa tarkoitettu 
sääntelyelin tekee päätöksen kahden 
osapuolen esittämien tietojen perusteella. 
Palvelun harjoittajan on kaikissa 
tapauksissa perusteltava pääsyn 
kieltämistä koskeva päätöksensä.

Or. fr

Tarkistus 415
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin.
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin.

Or. de
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Perustelu

Halukkuus investoida palveluun vähenee. Palvelun rakentaja/harjoittaja ei enää voi toimia 
sen olettamuksen mukaisesti, että hän voi kattaa oman tarpeensa, koska kolmannet osapuolet, 
joiden liiketoimintatavasta hän ei tiedä mitään eikä voi sitä näin ollen arvioida, saavat 
käyttöoikeuden samoin ehdoin ja vievät häneltä kapasiteettia. Lisäksi palvelun harjoittaja 
kantaa kokonaan palvelun ylläpitämiseen sisältyvän liiketoimintariskin. Säännökset 
haittaavat investointeja ja rajoittavat suhteettomasti omistajan oikeuksia.  

Tarkistus 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin.
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin.
Kun palvelun harjoittaja epää palvelunsa 
käyttöoikeuden, palvelun harjoittajalta on 
vaadittava, että se perustelee epäämisensä 
kirjallisesti.

Or. pl

Perustelu

Kun palvelun harjoittaja epää palvelunsa käyttöoikeuden, palvelun harjoittajalta ei voida 
vaatia, että se todistaa sellaisen taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon 
olemassaolon, johon hakija voi siirtyä kasvattamatta kustannuksiaan merkittävästi, koska 
palvelujen harjoittaja ei tiedä muiden palvelujen harjoittajien tarjoamista palveluista.

Tarkistus 417
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle. Palveluilla 
tarkoitetaan korjaamoja, huoltohalleja, 
välineitä ja sivuraiteita, sivu- ja 
järjestelyraiteita, terminaalien ratapihoja 
ja yksityisiä järjestelyratapihoja. 

Or. de

Tarkistus 418
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi ja palvelujen 
tarjoamiseksi voidaan evätä ainoastaan, jos 
on olemassa toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat 
käyttöoikeutta hakevalle rautayritykselle
kyseessä olevan tavara- tai 
henkilöliikennepalvelun harjoittamisen 
samalla tai vaihtoehtoisella reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Tämä ei velvoita palvelun harjoittajaa 
investointeihin kaikkien rautatieyritysten 
esittämien pyyntöjen toteuttamiseksi.
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
sääntelyelimelle. Palvelun harjoittajan on 
perusteltava käyttöoikeuden ja 
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asianomaisen palvelujen tarjoamisen 
epääminen.  

Or. en

Tarkistus 419
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat niille kyseessä olevan 
tavara- tai henkilöliikennepalvelun 
harjoittamisen samalla reittiosuudella 
taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 
käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 
ainoastaan, jos on olemassa 
toteuttamiskelpoisia ja hyväksyttäviä 
vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat niille 
kyseessä olevan tavara- tai 
henkilöliikennepalvelun harjoittamisen 
samalla reittiosuudella taloudellisesti 
hyväksyttävin edellytyksin. 
Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
olemassaolon todistaminen kuuluu 
palvelun harjoittajalle.

Or. en

Tarkistus 420
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palvelun tarjoavan rautatiepalvelun 
harjoittajan on perusteltava 
käyttöoikeuden ja asianomaisten 
palvelujen tarjoamisen epääminen.  

Or. en
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Perustelu

On kohtuullista vaatia asianmukaisia perusteluja siinä tapauksessa, sääntelyelin puuttuu 
asiaan. 

Tarkistus 421
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta. 
Jos ei ole mahdollista, että 
asianmukainen osuus kapasiteetista 
osoitetaan rautatieyrityksille, jotka eivät 
kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja, sääntelyelin kehittää 
vaihtoehtoisia ratkaisuja yhteistyössä 
kaikkien asianomaisten intressitahojen
kanssa.

Or. en

Perustelu

Jos ei ole mahdollista, että asianmukainen osuus kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin palvelun harjoittaja, sääntelyelin 
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kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja yhteistyössä kaikkien asianomaisten intressitahojen kanssa.

Tarkistus 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen 
on omasta aloitteestaan tai valituksen 
johdosta toteutettava asianmukaisia 
toimia varmistaakseen, että 
asianmukainen osuus kapasiteetista 
osoitetaan rautatieyrityksille, jotka eivät 
kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta 
liikkuvaa kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, se käyttää 
mahdollista liikakapasiteettia 
käyttöoikeuden saamispyyntöjen 
täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 423
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 

Jos tämän palvelun harjoittaja saa 
keskenään ristiriitaisia pyyntöjä, sen on 
yritettävä sovittaa kaikki pyynnöt 
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hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

mahdollisimman hyvin yhteen. Jos 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla ja kaikkien palvelun 
käyttöoikeutta koskevien pyyntöjen 
toteuttaminen ei ole osoitettujen tarpeiden 
perusteella mahdollista, 55 artiklassa 
tarkoitetun sääntelyelimen on omasta 
aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia sen 
tarkistamiseksi, onko pyyntö evätty vailla 
perusteita, ja siinä tapauksessa, että 
pyyntö on evätty vailla perusteita, ja sen 
varmistamiseksi, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. Jos 
tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kuitenkin kehitetään 
kunnossapitovarusteita tai muita teknisiä 
varusteita osana asetuksen (EY) 
N:o 1370/2007 mukaista julkista 
palveluhankintaa, uusi kalusto voidaan 
varata sopimuksenhaltijan käyttöön 
sopimuksen keston ajaksi, koska se on 
välttämätöntä julkisen palvelujen 
tarjoamiseksi. Muissa tapauksissa nämä 
palvelut voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön kymmenen
vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.
Kaiken liikakapasiteetin on kuitenkin 
oltava kaikkien rautatieyritysten 
käytettävissä valvontaelimen valvonnan 
alaisena.

Or. fr

Perustelu

Valvontaelimen olisi tarkistettava, että palvelujen harjoittajalla on pätevä syy käyttöoikeuden 
kieltämiseen. Jos pätevää syytä ei ole, valvontaelin voi määrätä, että hakijalle myönnetään 
käyttöoikeus palveluihin. Uusille hakijoille asetettujen keinotekoisten esteiden välttämiseksi 
liikakapasiteetin on oltava kaikkien rautatieyritysten käytettävissä.

Tarkistus 424
Juozas Imbrasas
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen 
osuus kapasiteetista osoitetaan 
rautatieyrityksille, jotka eivät kuulu 
samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta 
liikkuvaa kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia.

Or. en

Tarkistus 425
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on

Jos rautatiepalvelujen harjoittaja saa 
keskenään ristiriitaisia pyyntöjä, sen on 
yritettävä sovittaa kaikki pyynnöt 
mahdollisimman hyvin yhteen. jos 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla ja kaikkien palvelun 
käyttöoikeutta koskevien pyyntöjen 
toteuttaminen ei ole osoitettujen tarpeiden 
perusteella mahdollista, 55 artiklassa 
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omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen 
osuus kapasiteetista osoitetaan 
rautatieyrityksille, jotka eivät kuulu 
samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta
liikkuvaa kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

tarkoitetun sääntelyelimen on omasta 
aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelimen hallussa olevat ja verkkoselostukseen sisällytettävät tiedot ovat riittäviä 
ratkaisun löytämiseksi.

Tarkistus 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
arvioitava, onko palvelu liikennepalvelun 
tarjoamisen kannalta välttämätön palvelu, 
ja myönteisessä tapauksessa tarvittaessa 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia sen 
tarkistamiseksi, onko pyyntö evätty vailla 
perusteita, ja siinä tapauksessa, että 
pyyntö on evätty vailla perusteita, 
varmistamaan, että asianmukainen osuus 
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varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

käytettävissä olevasta kapasiteetista 
osoitetaan rautatieyrityksille, jotka eivät 
kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta liikkuvaa 
kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

Or. it

Perustelu

Sääntelyelimen on arvioitava, onko palvelu liikennepalvelun tarjoamisen kannalta 
välttämätön palvelu, ja arvioitava, onko kapasiteettia koskevia hakemuksia hylätty 
perusteettomasti.

Tarkistus 427
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
määrittääkseen, onko hakemus hylätty 
väärin perustein. Jos hakemus on hylätty 
väärin perustein, se varmistaa, että 
asianmukainen osuus kapasiteetista 
osoitetaan rautatieyrityksille, jotka eivät 
kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta liikkuvaa 
kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
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varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

Or. de

Perustelu

Halukkuus investoida palveluun vähenee. Palvelun rakentaja/harjoittaja ei enää voi toimia 
sen olettamuksen mukaisesti, että hän voi kattaa oman tarpeensa, koska kolmannet osapuolet, 
joiden liiketoimintatavasta hän ei tiedä mitään eikä voi sitä näin ollen arvioida, saavat 
käyttöoikeuden samoin ehdoin ja vievät häneltä kapasiteettia. Lisäksi palvelun harjoittaja 
kantaa kokonaan palvelun ylläpitämiseen sisältyvän liiketoimintariskin. Säännökset 
haittaavat investointeja ja rajoittavat suhteettomasti omistajan oikeuksia.  

Tarkistus 428
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja.
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia.

Or. en
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Tarkistus 429
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen 
johdosta toteutettava asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että asianmukainen osuus 
kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille,
jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 
yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
valituksen johdosta toteutettava 
asianmukaisia toimia varmistaakseen, että 
asianmukainen osuus kapasiteetista 
osoitetaan rautatieyrityksille, jotka eivät 
kuulu samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta liikkuvaa 
kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

Or. nl

Tarkistus 430
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 
ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 
sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 
hyvin yhteen. jos toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 
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palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia
varmistaakseen, että asianmukainen 
osuus kapasiteetista osoitetaan 
rautatieyrityksille, jotka eivät kuulu 
samaan elimeen tai yritykseen kuin 
palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta 
liikkuvaa kalustoa varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 
rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 
ajaksi niiden käyttöönotosta.

palvelun käyttöoikeutta koskevien 
pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 
tarpeiden perusteella mahdollista, 
55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 
omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 
toteutettava asianmukaisia toimia, joiden 
avulla vältetään kaikenlainen syrjintä 
ja/tai epäoikeudenmukaiset ehdot 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Uutta 
suurten nopeuksien liikkuvaa kalustoa 
varten kehitetyt uudet 
kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 
varusteet voidaan kuitenkin Euroopan 
laajuisen suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston 
osajärjestelmää koskevasta 
yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 
21 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn 
komission päätöksen 2008/232/EY1

mukaisesti varata yhden rautatieyrityksen 
käyttöön kymmenen vuoden ajaksi niiden 
käyttöönotosta ja tätä aikaa voidaan 
jatkaa kerran säätelyelimen johdolla.
Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 
kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 
muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 
varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 
viiden vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta.

Or. en

Tarkistus 431
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ehdotuksessa rajoitetaan omistajan oikeuksia. Sääntelijällä olisi oltava tarvittavat valtuudet 
palvelujen syrjimättömän käyttöoikeuden varmistamiseksi ja sen toteutumisen seuraamiseksi.

Tarkistus 432
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 433
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei ole mielekäs kaikkia niitä säännöksiä ajatellen, joissa taataan rautatiepalvelun 
käyttöoikeus.

Tarkistus 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE467.166v01-00 178/190 AM\870642FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Säännös koskee tapaa, jolla omaisuutta hoidetaan, ja se puuttuu liiallisesti omistajan 
oikeuteen sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusasiakirjoissa. Palvelun 
vuokraamisesta tai myymisestä päättämisen on perustuttava taloudellisiin syihin, ja palvelun 
omistajan olisi voitava päättää asiasta itsenäisesti.

Tarkistus 435
Ismail Ertug

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa tai myytävänä.

Or. de

Perustelu

Myös palvelujen myymisen pitäisi olla mahdollista rautatieyrityksille.

Tarkistus 436
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta



AM\870642FI.doc 179/190 PE467.166v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
yhteen vuoteen, sen omistajan on 
ilmoitettava palvelun olevan vuokrattavissa 
tai myytävänä käytettäväksi 
rautatiesektoriin liittyvään toimintaan.

Or. en

Tarkistus 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa tai avattava palvelu 
uudelleen, jos siitä tehdään hakemuksia.

Or. en

Tarkistus 438
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Halukkuus investoida palveluun vähenee. Palvelun rakentaja/harjoittaja ei enää voi toimia 
sen olettamuksen mukaisesti, että hän voi kattaa oman tarpeensa, koska kolmannet osapuolet, 
joiden liiketoimintatavasta hän ei tiedä mitään eikä voi sitä näin ollen arvioida, saavat 
käyttöoikeuden samoin ehdoin ja vievät häneltä kapasiteettia. Lisäksi palvelun harjoittaja 
kantaa kokonaan palvelun ylläpitämiseen sisältyvän liiketoimintariskin. Säännökset 
haittaavat investointeja ja rajoittavat suhteettomasti omistajan oikeuksia.  

Tarkistus 439
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen ja siihen 
ilmaistaan osoitettuun tarpeeseen 
perustuvaa kiinnostusta, sen omistajan on 
ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa, paitsi jos palvelun 
harjoittaja osoittaa, että käynnissä olevan 
käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi 
mikään rautatieyritys ei voi sitä käyttää. 

Or. en

Tarkistus 440
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos liitteessä III olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettua palvelua ei ole käytetty 
vähintään kolmeen peräkkäiseen vuoteen 
ja rautatieyritykset ovat ilmaisseet 
palvelun harjoittajalle osoitettuun 
tarpeeseen perustuvan kiinnostuksensa 
palvelun käyttöön, sen omistajan on 
ilmoitettava koko palvelun tai sen osan
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olevan vuokrattavissa rautatieliikenteen 
palveluna, paitsi jos palvelun harjoittaja 
osoittaa, että käynnissä olevan 
käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi 
mikään rautatieyritys ei voi sitä käyttää.

Or. en

Tarkistus 441
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
myytävänä tai vuokrattavissa paitsi jos 
omistaja voi osoittaa, että käynnissä 
olevan käyttötarkoituksen muuttamisen 
vuoksi mikään rautatieyritys ei voi sitä 
käyttää.

Or. es

Perustelu

Palvelun harjoittajille on suotava jossain määrin joustavuutta, jos he voivat osoittaa, että 
heidän palvelunsa sijaitsee maa-alueella, jonka käyttötarkoitusta mahdollisesti muutetaan 
esimerkiksi alueen urbaanistamisen vuoksi, jolloin on tavallista, että kuluu kauan ennen kuin 
maa otetaan käyttöön.

Tarkistus 442
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
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vuokrattavissa. vuokrattavissa. Jos palvelu on myönnetty 
rautatieyritykselle aikaisemmin, sen 
käyttämättä jättäminen on perusteltava.

Or. es

Perustelu

Kun palvelun käyttämättä jättäminen perustellaan, palveluja voidaan parantaa ja saavuttaa 
direktiivin tavoitteet.

Tarkistus 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa tai sitä koskevan 
toimiluvan olevan saatavilla rautateihin 
liittyvään toimintaan. Jos käyttöoikeuksia 
ei myönnetä, koska asianmukaisia 
hakemuksia ei ole, 55 artiklassa 
tarkoitettu sääntelyelin arvioi palvelun 
yleisen edun mukaisuutta, minkä jälkeen 
voidaan ryhtyä toimiin palvelun 
luovuttamiseksi ja myymiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selventää, että julkisia palveluja voidaan myydä mutta ei ilman 
sääntelyelimen tarkastusta.

Tarkistus 444
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 
kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen
omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 
vuokrattavissa.

Palvelun omistajan on käytettävä palvelua 
tämän direktiivin mukaisten tehokkuutta 
koskevien periaatteiden mukaisesti ja
ilmoitettava palvelun harjoittamisen
olevan saatavilla mitä tahansa 
omaisuuden siirtotapaa noudattaen, jos 
hän ei käytä sitä vähintään kahteen 
peräkkäiseen vuoteen. 

Or. en

Tarkistus 445
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos infrastruktuurin haltija tarjoaa 
jotakin liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, 
sen on toimitettava ne syrjimättömästi 
rautatieyritysten pyynnöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aiemmat tämän artiklan säännökset riittävät.

Tarkistus 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos infrastruktuurin haltija tarjoaa 
jotakin liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 

3. Jos infrastruktuurin haltija tarjoaa 
jotakin liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 
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on toimitettava ne syrjimättömästi 
rautatieyritysten pyynnöstä.

on toimitettava ne syrjimättömästi 
rautatieyritysten pyynnöstä.

Sähköä kuljetusvirraksi ostavien 
rautatieyritysten on voitava valita 
sähköntoimittajansa vapaasti.
Energian yksikköhintoja ei saa kytkeä 
rautatieyrityksen tyyppiin tai kokoon, 
vaan hintojen olisi oltava kaikille 
asiakkaille tasapuolisia.

Or. en

Tarkistus 447
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos infrastruktuurin haltija tarjoaa 
jotakin liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 
on toimitettava ne syrjimättömästi 
rautatieyritysten pyynnöstä.

3. Jos palvelun harjoittaja tarjoaa jotakin 
liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 
on toimitettava ne syrjimättömästi 
rautatieyritysten pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 448
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rautatieyritykset voivat hakea muita 
liitteessä III olevassa 4 kohdassa 
lueteltuja oheispalveluja infrastruktuurin 
haltijalta tai muilta palvelujen tarjoajilta. 
Infrastruktuurin haltija ei ole velvollinen 
toimittamaan näitä oheispalveluja.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Aiemmat tämän artiklan säännökset riittävät.

Tarkistus 449
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sääntelyelimelle on ilmoitettava 
liitteessä III olevien 1 ja 2 kohtien 
mukaisista hakemuksista ja päätöksistä ja 
sillä on oltava mahdollisuus saada 
käyttöönsä niitä koskevat asiakirjat, jotta 
se voi varmistaa, että päätökset tehdään 
syrjimättömästi. 

Or. en

Tarkistus 450
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5) Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lissabonin sopimuksen (290 artikla) mukaan delegoiduilla säädöksillä voidaan täydentää tai 
muuttaa vain muita kuin säädöksen keskeisiä osia. Ehdotus, jolla komissio valtuutetaan 
muuttamaan rautatiepolitiikan ja -sääntelyn keskeisiä näkökohtia delegoiduilla säädöksillä, 
ylittää merkittävästi laajuuden, joka antaisi perusteet toimivallan siirtämiseen komissiolle. 
Muutoksiin olisi siksi sovellettava normaalia yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 452
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse säädöksen keskeisistä osista, jotka eivät kuulu toimivallan siirtämismenettelyn 
piiriin.

Tarkistus 453
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 454
Mathieu Grosch

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitettä III voidaan muuttaa 
kokemuksen perusteella 60 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 456
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan jäsenvaltioiden välisissä 
rajat ylittävissä sopimuksissa olevat 
rautatieyrityksiä syrjivät määräykset ja 
määräykset, jotka rajoittavat 
rautatieyritysten vapautta harjoittaa rajat 
ylittäviä palveluja.

Poistetaan.

Näistä sopimuksista on ilmoitettava 
komissiolle. Komissio tutkii tällaisten 
sopimusten tämän direktiivin 
mukaisuuden sekä päättää 64 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, saako sopimusten 
soveltamista jatkaa. Komissio ilmoittaa 
päätöksestään Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Or. fr

Perustelu

Tarvittavan yhteistyön määrittely olisi jätettävä jäsenvaltioille erityisesti kun on kyse niiden 
määrittelemistä yleisen edun mukaisista palveluista. Tässä tarkistuksessa kyseenalaistetaan 
toissijaisuuden periaate.

Tarkistus 457
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan jäsenvaltioiden välisissä rajat 
ylittävissä sopimuksissa olevat 
rautatieyrityksiä syrjivät määräykset ja 
määräykset, jotka rajoittavat
rautatieyritysten vapautta harjoittaa rajat 
ylittäviä palveluja.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden tekemissä rajat ylittävissä 
sopimuksessa ei syrjitä tiettyjä 
rautatieyrityksiä tai rajoiteta
rautatieyritysten vapautta harjoittaa rajat 
ylittäviä palveluja.

Or. fr
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Perustelu

Rajatylittävien sopimusten olisi edelleen kuuluttava jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 
säilytettävä tässä niiden toimintavapaus.  EU:n olisi toimittava vain, jos toiminnan tavoitteita 
ei saavuteta riittävästi jäsenvaltioiden toimin ja jos tavoitteet saavutetaan paremmin unionin 
tasolla.

Tarkistus 458
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä sopimuksista on ilmoitettava 
komissiolle. Komissio tutkii tällaisten 
sopimusten tämän direktiivin mukaisuuden 
sekä päättää 64 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, saako 
sopimusten soveltamista jatkaa. Komissio 
ilmoittaa päätöksestään Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

Näistä sopimuksista on ilmoitettava 
komissiolle. Komissio tutkii tällaisten 
sopimusten tämän direktiivin 
mukaisuuden. Jos komissio toteaa, että 
rajat ylittävä sopimus on ristiriidassa 
jonkin yhteisön lainsäädännön 
säännöksen kanssa, se voi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaisesti päättää 
käynnistää rikkomusmenettelyn 
Euroopan unionin tuomioistuimessa 
yhteisön lainsäädännön noudattamatta 
jättämisen perusteella.

Or. fr

Perustelu

Komissio ei voi vain päättää mitätöidä kahden jäsenvaltion asianmukaisesti hyväksymää 
sopimusta. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisesti komission 
velvollisuutena on valvoa perussopimusten ja toimielinten niiden nojalla hyväksymien 
toimenpiteiden soveltamista Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa.

Tarkistus 459
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisten rajat ylittävien sopimusten
neuvottelemiseen ja täytäntöönpanoon
sovelletaan jäsenvaltioiden ja komission 
välistä yhteistyömenettelyä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta toimivallan jakoa 
unionin ja jäsenvaltioiden välillä unionin 
oikeuden mukaisesti.

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle niiden ja kolmansien maiden 
välisiä rajat ylittäviä sopimuksia 
koskevista neuvotteluista ja niiden 
täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimivallan jakoa unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä unionin oikeuden 
mukaisesti

Or. fr

Lakko on perusoikeus, ja sitä koskevat säännöt tai työmarkkinaosapuolten sopimukset on 
laadittu itsenäisesti ja eri tavoin kussakin jäsenvaltiossa, ja siksi yhteiseen EU-säädökseen ei 
voida sisällyttää erityistä säännöstä.


