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Muudatusettepanek 460
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb vajalikud korraldused 
järelevalveks Euroopa raudteevedude 
tehniliste ja majandustingimuste ning turu 
arengutendentside üle.

1. Komisjon teeb vajalikud korraldused 
järelevalveks Euroopa raudteevedude 
tehniliste ja majandustingimuste, turu 
arengutendentside, tööturu arengute ja 
sotsiaalsete tingimuste ning ELi 
konkurentsireeglite järgmise üle.

Or. ro

Selgitus

Ühtse Euroopa raudteepiirkonna saavutamise seisukohast on väga oluline jälgida tööturu ja 
sotsiaalsete tingimuste arenguid ning ELi konkurentsireeglite järgimist.

Muudatusettepanek 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas kasutajad, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Raudteeagentuuri ja asjaomaste 
sektorite esindajad, sealhulgas kasutajad, et 
neil oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kaasata Euroopa Parlament ja Euroopa 
Raudteeagentuur Euroopa Komisjoni töösse.
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Muudatusettepanek 462
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas kasutajad, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide, eelkõige nende 
reguleerivate asutuste, ja asjaomaste 
sektorite esindajad, sealhulgas tööturu 
osapooled ja raudtee kasutajaid esindavad 
organisatsioonid, et neil oleks võimalik 
paremini jälgida selle sektori ja turu 
arengut, hinnata võetud meetmete mõju ja 
analüüsida komisjoni kavandatud 
meetmete mõju.

Or. fr

Selgitus

Komisjon peaks raudteeturu jälgimisse kaasama ka tööturu osapooled ning tarbijate 
esindajad. Raudteesektori optimaalse ohutustaseme hindamiseks tuleks kaasata ka Euroopa 
Raudteeagentuur.

Muudatusettepanek 463
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas kasutajad, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide, sealhulgas reguleerivate 
asutuste esindajad ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas raudteesektori 
sotsiaalsed partnerid ja kliendid, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.
Vajadusel konsulteerib komisjon Euroopa 
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Raudteeagentuuriga.

Or. nl

Muudatusettepanek 464
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas kasutajad, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide, reguleerivate asutuste, 
asjaomaste raudteeveo-ettevõtjate ja 
asjaomaste sektorite esindajad, sealhulgas 
kasutajad, et neil oleks võimalik paremini 
jälgida raudteesektori ja turu arengut, 
hinnata võetud meetmete mõju ja 
analüüsida komisjoni kavandatud 
meetmete mõju.

Or. de

Muudatusettepanek 465
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas kasutajad, et neil 
oleks võimalik paremini jälgida 
raudteesektori ja turu arengut, hinnata 
võetud meetmete mõju ja analüüsida 
komisjoni kavandatud meetmete mõju.

2. Sellega seoses kaasab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste sektorite 
esindajad, sealhulgas ametiühingud, 
majandussektori ühingud ja kasutajate 
esindajad, et neil oleks võimalik paremini 
jälgida raudteesektori ja turu arengut, 
hinnata võetud meetmete mõju ja 
analüüsida komisjoni kavandatud 
meetmete mõju.

Or. ro
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Selgitus

Arvestades suure rolliga, mida mängivad ametiühingud ja majandussektori ühingud ning eriti 
raudteeteenuse kasutajate esindajad, on tähtis, et nendega konsulteeritakse ning nad toetaksid 
komisjoni tehniliste ja majanduslike tingimuste ning arengute jälgimisel Euroopa 
raudteetranspordi turul.

Muudatusettepanek 466
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon jälgib võrkude kasutust ja 
eelkõige järgmiste raudteesektori 
raamtingimuste arengut: infrastruktuuride 
kasutustasud, läbilaskevõime jaotamine,
investeeringud raudteeinfrastruktuuri, 
raudteeveoteenuste hindade ja kvaliteediga 
seotud suundumused, avaliku teenindamise 
lepingutega hõlmatud raudveoteenused, 
tegevuslubade väljaandmine ning 
harmoneerimise tase liikmesriikide vahel. 
Komisjon tagab asjaomaste reguleerivate 
asutuste ja liikmesriikide aktiivse koostöö.

3. Komisjon jälgib võrkude kasutust ja 
eelkõige järgmiste raudteesektori 
raamtingimuste arengut: infrastruktuuride 
kasutustasud, läbilaskevõime jaotamine,
investeeringud raudteeinfrastruktuuri, 
raudteeveoteenuste hindade ja kvaliteediga 
seotud suundumused, avaliku teenindamise 
lepingutega hõlmatud raudveoteenused, 
tegevuslubade väljaandmine, turu avatuse 
tase ning harmoneerimise 
tase liikmesriikide vahel. Komisjon tagab 
asjaomaste reguleerivate asutuste ja 
liikmesriikide aktiivse koostöö.

Or. en

Selgitus

Selles UUESTI SÕNASTATUD direktiivis on äärmiselt tähtis rõhutada siseturu lõpuleviimist 
raudteesektoris; turu avatusel ja ausal konkurentsil on selle saavutamiseks eluline tähtsus.

Muudatusettepanek 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon jälgib võrkude kasutust ja 
eelkõige järgmiste raudteesektori 

3. Komisjon jälgib võrkude kasutust ja 
eelkõige järgmiste raudteesektori 
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raamtingimuste arengut: infrastruktuuride 
kasutustasud, läbilaskevõime jaotamine, 
investeeringud raudteeinfrastruktuuri, 
raudteeveoteenuste hindade ja kvaliteediga 
seotud suundumused, avaliku teenindamise 
lepingutega hõlmatud raudveoteenused, 
tegevuslubade väljaandmine ning 
harmoneerimise tase liikmesriikide vahel. 
Komisjon tagab asjaomaste reguleerivate 
asutuste ja liikmesriikide aktiivse koostöö.

raamtingimuste arengut: infrastruktuuride 
kasutustasud, läbilaskevõime jaotamine, 
investeeringud raudteeinfrastruktuuri, 
raudteeveoteenuste hindade ja kvaliteediga 
seotud suundumused, avaliku teenindamise 
lepingutega hõlmatud raudveoteenused, 
tegevuslubade väljaandmine ning 
harmoneerimise tase, eelkõige seoses 
sotsiaalsete õigustega, liikmesriikide vahel 
ja liikmesriikides. Komisjon tagab 
asjaomaste reguleerivate asutuste ja 
liikmesriikide aktiivse koostöö.

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule korrapäraselt aru järgmistes 
küsimustes:

4. Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule korrapäraselt ja vähemalt iga 
nelja aasta järel aru järgmistes küsimustes:

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada komisjoni tööga seotud aruandekohustuse 
sagedus Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees.

Muudatusettepanek 469
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raudteeteenuste siseturu areng; a) raudteeteenuste siseturu areng, sh turu 
avatuse tase;
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Or. en

Muudatusettepanek 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) selles sektoris valitsevad 
töötingimused üksikutes liikmesriikides;

Or. de

Selgitus

Ebakorrektne konsolideerimine. Sõnastus on analoogne direktiiviga 2004/51, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta. Töötajaid 
puudutavat aspekti tuleb aruandes igal juhul arvesse võtta, lõppude lõpuks on töötajad 
tõhusa, ohutu ja töötava raudteesüsteemi võti. Lisaks sellele saaks sellega luua ja peaks 
loodama vahend Lissaboni strateegia eesmärkide täitmiseks.

Muudatusettepanek 471
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon jälgib hooldusteenuste 
turgude arengut ja teeb 2012. aastaks 
uuringu, et hinnata hüvesid, mida võiks 
tuua hooldusteenuste turgude avamine.
See uuring peaks analüüsima 
hooldusteenuste turgude avamise mõju 
raudteeveo-ettevõtjatele ja raudteega 
seotud teenustele juurdepääsu edasist 
lihtsustamist raudteeveo-ettevõtjate jaoks.

Or. en
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Selgitus

Tuleb uurida hooldusteenuste turgude potentsiaali pakkuda tõhususe olulist suurendamist.
Uuringu ja hooldusteenuste turgude järelevalve tulemused võivad anda komisjonile teavet 
võimalike regulatiivsete meetmete kohta.

Muudatusettepanek 472
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal IV lisas märgitud teabe ja muud 
komisjonile vajalikud andmed.

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal IV lisas märgitud teabe ja muud 
komisjonile vajalikud andmed, 
konkreetsemalt:
a) turu avatuse ja ausa konkurentsi tase 
igas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Selles UUESTI SÕNASTATUD direktiivis on äärmiselt tähtis rõhutada siseturu lõpuleviimist 
raudteesektoris; turu avatusel ja ausal konkurentsil on selle saavutamiseks eluline tähtsus.

Muudatusettepanek 473
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal IV lisas märgitud teabe ja muud 
komisjonile vajalikud andmed.

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal IV lisas märgitud teabe ja muud 
komisjonile vajalikud andmed:
raudteeveo-ettevõtjate esitatud hagide, 
teadete ja muude kaebuste liigi ja arvu 
ning infrastruktuuriettevõtjate, endiste 
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riigiraudteede või neile järgnenud 
ettevõtjate poolse diskrimineerimise või 
muude kahjustavate meetmete loetelu.

Or. de

Muudatusettepanek 474
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal IV lisas märgitud teabe ja muud 
komisjonile vajalikud andmed.

Selleks et komisjon saaks teostada 
turujärelevalvet, esitavad liikmesriigid igal 
aastal alljärgneva IV lisas märgitud teabe 
ja muud komisjonile vajalikud andmed:
a) raudteeveo tulemuslikkuse näitajate 
areng ja avaliku teenindamise kohustuse 
täitmise eest makstav hüvitis;
b) raudteeveo-ettevõtjate turuosa 
raudteeveo kogunäitajate alusel;

c) reguleerivate asutuste vahendid ja 
tegevus seoses nende toimimisega 
apellatsiooniorganitena;
d) eelmise aasta asjaomased 
arengusuunad seoses turgu valitseva 
raudteeveo-ettevõtja 
ümberstruktureerimisega ning siseriiklike 
transpordistrateegiate vastuvõtmise / 
rakendamisega;
e) liikmesriigis eelmisel aastal 
raudteetranspordi vallas tehtud tähtsad 
algatused ja võetud meetmed;
f) raudteeveo-ettevõtjate, 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja 
muude raudteesektoris tegutsevate 
ettevõtete tööhõive- ja sotsiaaltingimused 
eelmise aasta lõpus;
g) eelmisel aastal tehtud investeeringud 
kiirraudteevõrku;
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h) raudteevõrgu pikkus eelmise aasta 
lõpus;
i) raudteele juurdepääsu tasud eelmisel 
aastal;
j) käesoleva direktiivi artikli 35 kohaselt 
loodud tulemuslikkuse kava olemasolu;
k) liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud 
kehtivate raudtee-tegevuslubade arv;
l) ERTMSi kasutuselevõtu olukord;
m) direktiivis 2004/49/EÜ määratletud 
vahejuhtumite, õnnetusjuhtumite ja 
tõsiste õnnetusjuhtumite arv 
raudteevõrgus eelmisel aastal;
m) muud olulised arengusuunad.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 476
Roberts Zīle



PE467.167v01-00 12/155 AM\870643ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud, tingimusel et 
liikmesriikidele või liikmesriikide 
kodanikele kuulub kokku rohkem kui 50 
% raudteeveo-ettevõtjast ja nad omavad 
selle üle tõhusat otsest või kaudset 
kontrolli kas ühe või mitme vaheettevõtja 
kaudu, välja arvatud juhul, kui kolmanda 
riigiga sõlmitud lepingus, mille osaline 
Euroopa Liit on, sätestatakse teisiti.

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud. Liikmesriik otsustab 
selle raudteeveo-ettevõtja tegevusloa 
taotluse üle, mis on asutatud tema 
territooriumil, kusjuures kokku rohkem 
kui 50 % raudteeveo-ettevõtjast kuulub 
ELi-välisele kolmandale osapoolele, 
kusjuures kõnealused kolmandad 
osapooled omavad selle üle tõhusat otsest 
või kaudset kontrolli kas ühe või mitme 
vaheettevõtja kaudu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek taotleb 3. riikidega piirnevate riikide raudteeveo-ettevõtjate kaitsmist 3. 
riigi raudteeveo-ettevõtjate ülekaaluka võimsuse eest, kes tegutsevad ELi ettevõtja suhtes 
konkurentsivastaselt. Teksti ümbersõnastamine annab liikmesriikidele lõpliku õiguse lükata 
tagasi 3. isikute huve esindava osapoole tegevusloa taotlus. Komisjoni välja pakutud 
kriteeriumid säilivad.

Muudatusettepanek 477
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud, tingimusel et 
liikmesriikidele või liikmesriikide 
kodanikele kuulub kokku rohkem kui 
50 % raudteeveo-ettevõtjast ja nad 
omavad selle üle tõhusat otsest või 
kaudset kontrolli kas ühe või mitme 
vaheettevõtja kaudu, välja arvatud juhul, 
kui kolmanda riigiga sõlmitud lepingus, 

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud.
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mille osaline Euroopa Liit on, 
sätestatakse teisiti.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni esitatud elemendid ei kanna endas täiendavaid juriidilisi täpsustusi, kuid 
muudavad nendest arusaamise keeruliseks.

Muudatusettepanek 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud, tingimusel et 
liikmesriikidele või liikmesriikide 
kodanikele kuulub kokku rohkem kui 50 
% raudteeveo-ettevõtjast ja nad omavad 
selle üle tõhusat otsest või kaudset 
kontrolli kas ühe või mitme vaheettevõtja 
kaudu, välja arvatud juhul, kui kolmanda 
riigiga sõlmitud lepingus, mille osaline 
Euroopa Liit on, sätestatakse teisiti.

1. Raudteeveo-ettevõtjal, kes on pärit 
kolmandast riigist, on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
registrisse kantud, kui Euroopa 
raudteeveo-ettevõtjatel on samasugused 
õigused asjaomases kolmandas riigis,
välja arvatud juhul, kui kolmanda riigiga 
sõlmitud lepingus, mille osaline Euroopa 
Liit on, sätestatakse teisiti.

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastamisega kehtestatakse vastastikkuse kriteerium.

Muudatusettepanek 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib vastu võtta 5. Komisjon võtab vastu 
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rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva artikli kohaldamise üksikasjalik 
kord, sealhulgas tegevusloa ühtse vormi 
kasutamine. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

rakendusmeetmed, milles sätestatakse 
käesoleva artikli kohaldamise üksikasjalik 
kord, sealhulgas tegevusloa ühtse vormi 
kasutamine. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on tagada käesoleva direktiivi 
ühetaoline rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

Or. en

Selgitus

Menetlused ja kriteeriumid, mida riikide ametiasutused järgima peavad, on ühesuguse 
raamistiku tagamiseks väga olulised. Seega oleks parem nende vastuvõtmise ajastust 
parandada.

Muudatusettepanek 480
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ei ole süüdi mõistetud selliste 
kohustuste tõsises või korduvas täitmata 
jätmises, mis tulenevad sotsiaal- või 
tööõigusealastest, sealhulgas 
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevatest 
õigusaktidest, või tollialastest õigusaktidest 
äriühingu puhul, kes soovib tegelda 
kaupade piiriülese transpordiga, mille 
suhtes kohaldatakse tolliprotseduure.

d) ei ole süüdi mõistetud mõne sellise 
kohustuse täitmata jätmises, mis tulenevad 
sotsiaal- või tööõigusealastest, sealhulgas 
ohutust käsitlevatest sätetest,
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevatest 
õigusaktidest, või tollialastest õigusaktidest 
äriühingu puhul, kes soovib tegelda
kaupade piiriülese transpordiga, mille 
suhtes kohaldatakse tolliprotseduure.

Or. en

Selgitus

Ohutust käsitlevate sätete austamist tuleb pidada esmatähtsaks.

Muudatusettepanek 481
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
läbi vaadata kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline osa, mida delegeeritud õigusaktide menetlus ei hõlma.

Muudatusettepanek 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametialase pädevuse nõue on täidetud, kui 
taotlev raudteeveo-ettevõtja suudab 
tõendada, et tal on või saab olema
juhtkond, kellel on tegevusloaga 
kindlaksmääratud tegevuse turvalisuse ja 
usaldusväärsuse kontrollimiseks ning 
järelevalveks vajalikud teadmised või 
kogemused.

Ametialase pädevuse nõue on täidetud, kui 
taotlev raudteeveo-ettevõtja suudab 
tõendada, et tal on juhtkond, kellel on 
tegevusloaga kindlaksmääratud tegevuse 
turvalisuse ja usaldusväärsuse 
kontrollimiseks ning järelevalveks 
vajalikud teadmised või kogemused. Siia 
kuuluvad ka tõendid personali nõutava 
väljaõppe kohta koos avaliku asutuse 
väljastatud vastavustõenditega, tõendid 
töökõlblikkuse kohta ja kõik 
pädevuskinnitused.
Ettevõtja tõendab veelgi, et ta omab 
ohutussertifikaati vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiivi 2004/49/EÜ artiklile 10 
ühenduse raudteede ohutuse kohta1.
_____________
1 ELT L 220, 21.6.2004, lk 16.

Or. de
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Selgitus

Selle muudatusega võetakse raudteeveo-ettevõtja tegevjuhilt ainupädevus otsustada väljaõppe 
edukuse üle. Samuti tuleb sellega tagada, et personalil on olemas kõik töökõlblikkustõendid 
(tervis, psüühiline koormus jne) ja pädevuskinnitused (eksam, rongijuhi juhiluba, liinide 
tundmine jne). Lisaks sellele peaks raudteeveo-ettevõtja täitma kõik tingimused juba enne 
turule sisenemist.

Muudatusettepanek 483
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametialase pädevuse nõue on täidetud, kui 
taotlev raudteeveo-ettevõtja suudab 
tõendada, et tal on või saab olema 
juhtkond, kellel on tegevusloaga 
kindlaksmääratud tegevuse turvalisuse ja 
usaldusväärsuse kontrollimiseks ning 
järelevalveks vajalikud teadmised või 
kogemused.

Ametialase pädevuse nõue on täidetud, kui 
taotlev raudteeveo-ettevõtja suudab 
tõendada, et tal on või saab olema 
juhtkond, kellel on tegevusloaga 
kindlaksmääratud tegevuse turvalisuse ja 
usaldusväärsuse kontrollimiseks ning 
järelevalveks vajalikud teadmised või 
kogemused. Taotleja peab oma taotluse 
esitamisel ühtlasi tõendama, et tal on 
direktiivi 2004/49 artikli 10 kohane 
ohutussertifikaat.

Or. en

Selgitus

Ohutussertifikaadi olemasolu on eeltingimus.

Muudatusettepanek 484
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu16 määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu16 määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
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ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus , mille alusel ta täidab 
siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse 
kohaselt oma kohustused õnnetusjuhtumite 
korral, esmajoones seoses lasti, 
postisaadetiste ja kolmandate isikutega.

ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus või peavad olema 
turutingimustepõhised garantiid, mille 
alusel ta täidab siseriikliku ja 
rahvusvahelise õiguse kohaselt oma 
kohustused õnnetusjuhtumite korral, 
esmajoones seoses lasti, postisaadetiste ja 
kolmandate isikutega.

Or. en

Selgitus

Raudteeveo-ettevõtjatel on vabadus rakendada erinevaid tsiviilvastutuse vorme, sest eri 
raudteevõrkudes on erinevad riskitasemed. Mitmes liikmesriigis on tsiviilvastutuse 
kindlustamiseks edukalt kasutatud variante, nagu piisav omakapital või pangagarantiid.

Muudatusettepanek 485
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus , mille alusel ta täidab 
siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse 
kohaselt oma kohustused õnnetusjuhtumite 
korral, esmajoones seoses lasti, 
postisaadetiste ja kolmandate isikutega.

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus, mille alusel ta täidab 
siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse 
kohaselt oma kohustused õnnetusjuhtumite 
korral, esmajoones seoses lasti, 
postisaadetiste ja kolmandate isikutega.
Seejuures on maksimaalne tagatis 100 
miljonit eurot aastas ja õnnetuse kohta.
Kolmandate isikute töölevõtmisel peab 
tellimuse täitja tõendama tagatise 
olemasolu kindlustussumma ulatuses 
ning kõigi riiklike õigusaktidega ette 
nähtud sotsiaalmaksude tasumise.

Or. de
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Selgitus

Selle viitega selgitatakse, et ka välistel personaliteenuste pakkujatel peab olema vajalik 
kindlustustagatis.

Muudatusettepanek 486
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu16 määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus , mille alusel ta täidab 
siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse 
kohaselt oma kohustused õnnetusjuhtumite 
korral, esmajoones seoses lasti, 
postisaadetiste ja kolmandate isikutega.

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu16 määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus, või peavad tal olema 
samaväärsed garantiid ja kokkulepped, 
juhul kui reguleerija on selle heaks 
kiitnud, mille alusel ta täidab siseriikliku ja 
rahvusvahelise õiguse kohaselt oma 
kohustused õnnetusjuhtumite korral, 
esmajoones seoses lasti, postisaadetiste ja 
kolmandate isikutega.

Or. en

Selgitus

Erilist tähelepanu tuleb pöörata riiklikule reguleerivale asutusele, tuginedes 
muuseumraudtee-ettevõtetele, mis kasutavad riiklikku raudteevõrgustikku.

Muudatusettepanek487
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tegevusloa peatamine või 
tühistamine tuleneb finantsnõuetele 
vastavuse tingimuse täitmata jätmisest, 
võib tegevuslube väljaandev asutus, 

3. Kui tegevusloa peatamine või 
tühistamine tuleneb finantsnõuetele 
vastavuse tingimuse täitmata jätmisest, 
võib tegevuslube väljaandev asutus, 
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olenemata lõikest 1, anda ajutise 
tegevusloa kuni raudteeveo-ettevõtja 
ümberkorraldamiseni, kui turvalisus ei ole 
ohustatud. Ajutise tegevusloa kehtivusaeg 
ei ole siiski pikem kui kuus kuud alates 
selle väljaandmise kuupäevast.

olenemata lõikest 1, anda ajutise 
tegevusloa kuni raudteeveo-ettevõtja 
ümberkorraldamiseni, kui turvalisus ei ole 
ohustatud ning ettevõtja on ajutise 
tegevusloa kehtivusajaks tasunud täies 
mahus kõik oma tegevusest tulenevad 
maksmata jäänud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed. Ajutise 
tegevusloa kehtivusaeg ei ole siiski pikem 
kui kuus kuud alates selle väljaandmise 
kuupäevast.

Or. ro

Selgitus

On tähtis, et enne raudtee-ettevõtja ümberkorraldamist antaks välja ajutisi tegevuslubasid 
tingimusel, et ei tehta järeleandmisi ohutuse osas ning et ajutise tegevusloa kehtivisajaks on 
ettevõtja tasunud täies mahus kõik oma tegevusest tulenevad maksmata jäänud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed.

Muudatusettepanek 488
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks käesoleva direktiivi nõuetele 
peavad raudteeveo-ettevõtjad järgima iga 
liikmesriigi õigus- ja haldusnorme, mida 
tuleb ühildada ühenduse õigusega ja 
rakendada diskrimineerimata; eriti 
puudutab see
a) raudteevedudele esitatavaid tehnilisi ja 
tööga seotud erinõudeid;
b) personalile, veeremile ja ettevõtja 
sisekorrale seatud ohutusnõudeid;
c) töötajate ja tarbijate tervist, ohutust, 
sotsiaaltingimusi ja õigusi puudutavaid 
sätteid;
d) nõudeid tarbijate kasuks või kaitseks, 
mis kehtivad asjaomase raudteesektori 
kõigile ettevõtjatele.
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2. Raudteeveo-ettevõtjad võivad alati 
esitada komisjonile küsimuse, kas 
üksikute riikide õigusaktid on ühildatavad 
ühenduse õigusega ja kas neid 
rakendatakse diskrimineerimata.
Juhul kui komisjon on seisukohal, et 
käesoleva direktiivi sätted ei ole täidetud, 
esitab ta arvamuse direktiivi korrektse 
tõlgendamise kohta, ilma et see piiraks 
lepingu artikli 258 kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Algse sõnastuse säilitamine. Algatus vähendada riiklikke sätteid ühtse Euroopa huvides on 
üldjoontes tervitatav. See saab siiski toimuda alles siis, kui kogu Euroopas on olemas 
siduvad, üldkehtivad ja ühtlustatud normid (nagu KTK). Artikli väljajätmine viiks vähenenud 
ohutuseni. Varasem artikkel 226 vastab Euroopa Liidu lepingu artiklile 258.

Muudatusettepanek 489
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad peavad järgima 
selle liikmesriigi piiriüleseid 
raudteevedusid käsitlevaid kokkuleppeid, 
kus nad tegutsevad. Lisaks peavad nad 
järgima vastavaid tolli- ja maksueeskirju.

Or. de

Selgitus

Algse sõnastuse säilitamine. Algatus vähendada riiklikke sätteid ühtse Euroopa huvides on 
üldjoontes tervitatav. See saab siiski toimuda alles siis, kui kogu Euroopas on olemas 
siduvad, üldkehtivad ja ühtlustatud normid (nagu KTK). Artikli väljajätmine viiks vähenenud 
ohutuseni.
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Muudatusettepanek 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja töötab 
pärast huvitatud isikutega , sealhulgas 
artiklis 55 nimetatud reguleeriva 
asutustega, konsulteerimist välja ning 
avaldab võrguaruande, mis on kättesaadav 
tasu eest, mis ei tohi ületada aruande 
avaldamisega seotud kulusid.
Võrguaruanne avaldatakse vähemalt kahes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Võrguaruande sisu tehakse elektroonilises 
vormingus tasuta kättesaadavaks Euroopa 
Raudteeagentuuri veebiportaalis.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja töötab 
pärast huvitatud isikutega, sealhulgas 
artiklis 55 nimetatud reguleeriva 
asutustega, konsulteerimist välja ning 
avaldab võrguaruande, mis on kättesaadav 
tasu eest, mis ei tohi ületada aruande 
avaldamisega seotud kulusid.
Võrguaruanne avaldatakse vähemalt 
kolmes komisjoni töökeeles. Võrguaruande 
sisu tehakse elektroonilises vormingus 
tasuta kättesaadavaks Euroopa 
Raudteeagentuuri veebiportaalis.

Or. fr

Muudatusettepanek 491
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja töötab 
pärast huvitatud isikutega , sealhulgas 
artiklis 55 nimetatud reguleeriva 
asutustega, konsulteerimist välja ning
avaldab võrguaruande, mis on kättesaadav 
tasu eest, mis ei tohi ületada aruande 
avaldamisega seotud kulusid.
Võrguaruanne avaldatakse vähemalt kahes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Võrguaruande sisu tehakse elektroonilises 
vormingus tasuta kättesaadavaks Euroopa 
Raudteeagentuuri veebiportaalis.

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja töötab 
pärast huvitatud isikutega, sealhulgas 
artiklis 55 nimetatud reguleeriva 
asutustega, konsulteerimist välja ning 
avaldab võrguaruande, mis on kättesaadav 
tasu eest, mis ei tohi ületada aruande 
avaldamisega seotud kulusid.
Võrguaruanne avaldatakse vähemalt kahes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Võrguaruande sisu tehakse elektroonilises 
vormingus tasuta kättesaadavaks ühises 
internetiportaalis, mille loovad 
infrastruktuuri-ettevõtjad vastavalt 
artiklites 37 ja 40 viidatud 
koostööraamistikule.
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Or. nl

Muudatusettepanek 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 493
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline osa, mida delegeeritud õigusaktide menetlus ei hõlma.
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Muudatusettepanek 494
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tasude määramise 
raamistik ja sellekohased eeskirjad 
avaldatakse võrguaruandes.

Liikmesriigid tagavad, et tasude määramise 
raamistik ja sellekohased eeskirjad 
avaldatakse võrguaruandes.

Juhtumite korral, mis tulenevad 
konkurentsitingimustest kolmandate 
riikidega, ei avaldata võrguaruandes 
maksustamispõhimõtteid ja -eeskirju, vaid 
avaldatakse need eraldi mitte hiljem kui 
kolm kuud enne uue ajakava jõustumise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaselt avaldatakse maksustamispõhimõtted ja -eeskirjad palju varem, 
kui praegusele tavale vastavalt. See loob kolmandate riikide konkureerivatele 
raudteeinfrastruktuuri ettevõtjatele võimaluse maksustamistasemest sobival ajal teada saades 
kohandada vastavalt (muuta madalamaks) maksustamistasemeid, mida nad välja pakuvad (nt
veod Valgevene või Ukraina kaudu). See asetaks ELi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja 
raudteeveo-ettevõtjad ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 495
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab 
kindlaks ja kogub infrastruktuuri 
kasutustasu.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab 
kindlaks ja kogub infrastruktuuri 
kasutustasu, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigi parlament on oma 
konstitutsiooniõiguse kohaselt pädev neid 
määrama.

Or. en



PE467.167v01-00 24/155 AM\870643ET.doc

ET

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on liikmesriigi parlament konstitutsiooniõiguse kohaselt asutus, mis on 
pädev määrama erinevate transpordiliikide kasutustasusid. Käesolev muudatusettepanek 
taotleb selle võimaluse kehtestamist, nii nagu teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. a direktiiv 2009/12/EÜ lennujaamamaksude kohta.

Muudatusettepanek 496
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad teevad 
koostööd selleks, et enam kui üht 
infrastruktuurivõrku läbiva rongiliikluse 
suhtes oleks võimalik kohaldada tõhusaid 
tasude määramise skeeme. Eelkõige 
püüavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
tagada rahvusvaheliste
raudteeveoteenuste optimaalse 
konkurentsivõime ning raudteevõrkude 
tõhusa kasutamise.

Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad teevad 
koostööd selleks, et enam kui üht 
infrastruktuurivõrku läbiva rongiliikluse 
suhtes oleks võimalik kohaldada tõhusaid 
tasude määramise skeeme.

Or. en

Selgitus

Ülearune sedastus: neid eesmärke tuletatakse niigi kogu direktiivis meelde, eriti artiklis 26, 
mis käsitleb olemasoleva läbilaskevõime optimaalselt tõhusat kasutamist, mis hõlmab ka 
rahvusvahelisi raudteeveoteenuseid.

Muudatusettepanek 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad lõike 1 täitmise 
pädeva asutuse ning raudteeinfrastruktuuri-

2. Liikmesriigid tagavad lõike 1 täitmise 
pädeva asutuse ning raudteeinfrastruktuuri-
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ettevõtja vahelise vähemalt viieaastase 
kehtivusajaga lepinguga, millega nähakse 
ette riiklik rahastamine.

ettevõtja vahelise vähemalt viieaastase 
kehtivusajaga lepinguga, millega nähakse 
ette riiklik rahastamine ja mis sisaldab 
esialgset prognoosi teemaksude tasemete 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kaasata teemaksude prognoosid mitmeaastastesse 
lepingutesse, et võimaldada raudtee-ettevõtjatel saada väljavaadet keskpika perioodi vältel.

Muudatusettepanek 498
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigi ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vahel on 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval 
juba leping, ei kohaldata kõnealuse 
lepingu suhtes kuni selle lõppemiseni või 
vähemalt 5 aasta vältel pärast selle teksti 
asjaomasest liikmesriigist ülevõtmise 
kuupäeva VII lisa lõikeid 3, 4 ja 5.

Or. en

Selgitus

Vaja on selgitust, et läbivaadatud eeskirju ei kohaldata lepingute suhtes, mis on olemas 
kuupäeval, mil direktiiv artiklil 68 kohaselt jõustub; muid nõudeid tuleks rakendada ainult 
järellepingus, mis võtab arvesse viieaastast perioodi, mis järgneb artikli 66 kohase 
liikmesriigi õigusraamistikku ülevõtmise jõustumiskuupäevale. 

Muudatusettepanek 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kokkulepete aluspõhimõtted ja 
põhiparameetrid on esitatud VII lisas, 
mida võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 500
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kokkulepete aluspõhimõtted ja 
põhiparameetrid on esitatud VII lisas, mida 
võib saadud kogemustest lähtuvalt muuta 
kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega. 

Selliste kokkulepete aluspõhimõtted ja 
põhiparameetrid on esitatud VII lisas.

Or. en

Selgitus

Oluline osa, mida delegeeritud õigusaktide menetlus ei hõlma.

Muudatusettepanek 501
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus 
hindab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
keskpika kuni pika perioodi kavandtaud
tulu sobivust kokkulepitud 
tulemuseesmärkide saavutamiseks ning 
esitab asjakohased soovitused vähemalt 
üks kuu enne kokkuleppe allkirjastamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reguleeriv asutus on vahekohtunik: kokkulepitud tulemuseesmärkide järjepidevuse hindamine 
on lepingu sätete kohaselt liikmesriigi selle poliitilise organi kontrollpädevus, kes lepingu 
allkirjastas.

Muudatusettepanek 502
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 55 nimetatud reguleeriv asutus 
hindab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
keskpika kuni pika perioodi kavandtaud
tulu sobivust kokkulepitud 
tulemuseesmärkide saavutamiseks ning 
esitab asjakohased soovitused vähemalt 
üks kuu enne kokkuleppe allkirjastamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 503
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – kuues lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab reguleerivale 
asutusele põhjendused, kui ta kavatseb 
sellistest soovitustest kõrvale kalduda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pädev asutus vastab liikmesriigi pädevale poliitilisele organile, et tagada lepingu 
järjepidevus.

Muudatusettepanek 504
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab reguleerivale 
asutusele põhjendused, kui ta kavatseb 
sellistest soovitustest kõrvale kalduda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingu läbivaatamist saab ette näha 
üksnes pärast reguleeriva asutuse 
heakskiitu. Reguleeriv asutus peab 
kontrollima lepingu läbivaatamise 
vajalikkust ja kiireloomulisust ning uue 
lepingu finantsstruktuuri. Liikmesriigid 
peavad konsulteerima huvitatud 
osapooltega vähemalt üks kuu enne 
allkirjastamata lepingu läbivaatamist ning 
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avaldama dokumendi ühe kuu jooksul 
pärast selle allkirjastamist.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on ennetada mitmeaastaste lepingute läbivaatamise mis 
tahes kuritarvitamist enne nende tähtaja lõppemist.

Muudatusettepanek 506
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudtee-infrastruktuuri ja 
teenindusrajatiste kasutustasu makstakse 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja 
teenindusrajatise käitajale, kes rahastavad 
selle arvelt oma majandustegevust.

1. Raudtee-infrastruktuuri ja raudtee 
teenindusrajatiste kasutustasu makstakse 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja 
raudtee teenindusrajatise käitajale.

Or. en

Selgitus

Asjakohatu avaldus: õigusakti tekst ei tohiks teha oletusi tasu vajalikkuse ning otstarbe 
ajendite kohta.

Muudatusettepanek 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
riiklikule infrastruktuurile juurdepääsule 
ja olulistele rajatistele kohaldatavate 
maksude ja tasude kohaldamisel tuleks 
maksustada ainult viisil, mis on võrdne 
teiste veoliikide sarnaste maksude ja 
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tasudega. Euroopa Komisjon peaks 
teostama järelevalvet antud põhimõtte 
rakendamise üle selleks, et vältida 
turumoonutusi.

Or. en

Selgitus

Hiljuti on esinenud juhtumeid, kus muudatused ühe riigi tööõiguse maksundusseadusandluses 
on põhjustanud (reisija)vagunimaksu kohaldamist kõikidele raudteeveo-ettevõtjatele, kes 
nende riigi territooriumil tegutsevad. See on ühtlaselt suurendanud piiriülese reisijateveo 
hindu.

Muudatusettepanek 508
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigetest käesoleva artikli 
lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 
kehtestatakse tasu minimaalsele 
teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 
kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 
korraldamisega otseselt kaasnevad 
vastavalt VIII lisa punktile 1.

Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 või 
5 või artiklist 32, kehtestatakse tasu 
minimaalsele teenustepaketile juurdepääsu 
eest lähtuvalt kuludest, mis kõnealuse 
rongiliikluse korraldamisega otseselt 
kaasnevad vastavalt VIII lisa punktile 1.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks 
võib liikmesriik, kui turg seda talub, 
nõuda tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige 
rahvusvahelise raudteekaubaveo 
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.
Tasude suurus ei või siiski takistada 
infrastruktuuri kasutamist selliste 
turusegmentide poolt, kes suudaksid 
tasuda vähemalt raudteeveoteenuse 
osutamisega otseselt kaasnevad kulud 
ning kelle tulumäär oleks turu jaoks 
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vastuvõetav.
Liikmesriigid peavad enne selliste 
lisatasude heakskiitmist hindama nende 
asjakohasust kindlate turusegmentide 
jaoks, võttes vähemalt arvesse VIII lisa 
punktis 3 nimetatud paare ning säilitades 
asjakohased tasud.
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate poolt 
määratletud turusegmentide nimekiri 
peab sisaldama vähemalt järgnevaid 
kolme: kaubaveoteenused, 
reisijateveoteenused avaliku teenindamise 
lepingu raames ning muud 
reisijateveoteenused.
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad 
täiendavaid turusegmente tuvastada.
Samuti määratletakse turusegmendid, 
milles raudteeveo-ettevõtjad hetkel ei 
tegutse, kuid milles nad võivad teenuseid 
osutada tasude määramise süsteemi 
kehtimise ajal. Raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjad ei tohi hõlmata nende 
turusegmentide tasude määramise 
süsteemide lisatasusid.
Turusegmentide nimekiri avaldatakse 
võrguaruandes ning selle läbivaatamine 
toimub vähemalt iga viie aasta järel.

Or. en

Selgitus

Otseste kulude tasemel kehtestatud infrastruktuuri kasutustasu ei saa katta kõiki 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulusid. Seepärast ei peeta iga turusegmendi jaoks turu poolt 
vastuvõetavat tasustamismäära erandiks, vaid üheks tasude määramise peamiseks 
põhimõtteks. Seepärast tõstetakse lisatasude kohta käiv tekst artiklist 32.1 (erandid) artiklisse 
31.3 (tasude määramise põhimõtted). Liikmesriikide haldusalas peaks olema kindlate 
turusegmentide lisatasude asjakohasuse hindamine.

Muudatusettepanek 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigetest käesoleva artikli 
lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 
kehtestatakse tasu minimaalsele 
teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 
kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 
korraldamisega otseselt kaasnevad 
vastavalt VIII lisa punktile 1.

Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 või 
5 või artiklist 32 kehtestatakse tasu 
minimaalsele teenustepaketile juurdepääsu 
eest lähtuvalt kuludest, mis kõnealuse 
rongiliikluse korraldamisega otseselt 
kaasnevad vastavalt VIII lisa punktile 1. 
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei tohi 
kohaldada segmentide kaupa teemaksude 
taset, mis ületab infrastruktuuri 
kogukulu, välja arvatud lõikes 5 ette 
nähtud juhtudel.

Or. fr

Selgitus

Teemaksude tase ei tohi segmentide kaupa ületada infrastruktuuride kogukulu 
sissenõudmiskulu. See on oluline, et ennetada põhjendamatut ristfinantseerimise 
mehhanismide rakendamist ja säilitada teatavate kaubavedude majanduslik elujõulisus.

Muudatusettepanek 510
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigetest käesoleva artikli 
lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 
kehtestatakse tasu minimaalsele 
teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 
kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 
korraldamisega otseselt kaasnevad 
vastavalt VIII lisa punktile 1.

Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 või 
5 või artiklist 32, kehtestatakse tasu 
minimaalsele teenustepaketile juurdepääsu 
eest lähtuvalt kuludest, mis kõnealuse 
rongiliikluse korraldamisega otseselt 
kaasnevad vastavalt VIII lisa punktile 1. 
Liikmesriigid võivad käesoleva nõude 
jätta kohaldamata kaubaveole 
kolmandatesse riikidesse või kolmandatest 
riikidest raudteevõrgustikul, mille 
rööpmelaius erineb liidusisese raudtee 
põhivõrgu omast.

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigetest käesoleva artikli 
lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 
kehtestatakse tasu minimaalsele 
teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 
kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 
korraldamisega otseselt kaasnevad 
vastavalt VIII lisa punktile 1.

Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 või 
5 või artiklist 32, kehtestatakse tasu 
minimaalsele teenustepaketile juurdepääsu 
eest lähtuvalt kuludest, mis kõnealuse 
rongiliikluse korraldamisega otseselt 
kaasnevad vastavalt VIII lisa punktile 1.

Kolmandatesse riikidesse ja kolmandatest 
riikidest kaubaveo puhul võrgustikul, 
mille rööpmelaius erineb liidusisese 
raudtee põhivõrgustiku omast, võivad 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
kehtestada kõrgemad tasud selleks, et 
tekkinud kulud täielikult hüvitada.

Or. en

Selgitus

Balti riike läbiv raudtee kaubaliiklus pärineb peamiselt väljastpoolt ELi. Komisoni ettepanek 
piirab oluliselt raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate kulude täielikult tasateenimise ja 
raudteevõrgustiku arengusse investeerimise võimalusi. ELi maksumaksjad subsideeriksid 
infrastruktuuri, mida kasutatakse peamiselt kaubaveoliikluseks, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Komisjoni ettepanekus kavandatud asjaomasest mudelist saaksid peamiselt kasu 
kolmandad riigid.

Muudatusettepanek 512
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigetest käesoleva artikli 
lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 

Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 või 
5 või artiklist 32, kehtestatakse tasu 
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kehtestatakse tasu minimaalsele
teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 
kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 
korraldamisega otseselt kaasnevad 
vastavalt VIII lisa punktile 1.

teenustepaketile juurdepääsu eest, mis on 
määratletud III lisas, ning 
raudteejuurdepääs asjaomastele 
raudteerajatistele lähtuvalt kuludest, mis 
kõnealuse rongiliikluse korraldamisega 
otseselt kaasnevad vastavalt VIII lisa 
punktile 1. Infrastruktuuri kasutustasud ei 
tohi ületada iga raudtee turusegmendi 
infrastruktuuri kogukulu, v.a muudatused 
seoses müra ning keskkonnapiirangute 
sätetega.

Or. en

Selgitus

Selgitusi on vaja seoses III lisa raudteerajatistele juurdepääsuga ning võimalike muudatuste 
tagamisega vastavalt lõikes 5 sätestatule.

Muudatusettepanek 513
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 1 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kuritarvitav kontroll siseriiklike raudteesektorite töö üle.

Muudatusettepanek 514
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 1 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline element, mis ei kuulu delegeeritud aktide menetluse alusel vastuvõtmisele.

Muudatusettepanek 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud 
lisada müraga seotud kulusid tasude 
hulka, muudetakse infrastruktuuri 
kasutustasusid, et võtta arvesse rongi 
liikumisel tekkiva müra maksumust 
kooskõlas VIII lisa punktiga 2.

Kui liikmesriik võtab muude veoliikide
puhul Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
tasu müraga seotud kulude eest, 
muudetakse selle liikmesriigi
infrastruktuuri kasutustasusid, et võtta 
arvesse rongi liikumisel tekkiva müra 
maksumust kooskõlas VIII lisa punktiga 2.

Or. fr

Selgitus

Artikli 31 lõike 5 sätete süstemaatiline rakendamine, isegi kui „Eurovignette'i” uue 
korralduse raamistikus ette nähtud väliste kulude arvessevõtmise sätete rakendamine on 
vabatahtlik, loob ebavõrdse konkurentsi erinevate veoliikide vahel, eelkõige raudtee- ja 
maantee-kaubavedude vahel.

Muudatusettepanek 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud 
lisada müraga seotud kulusid tasude 
hulka, muudetakse infrastruktuuri 
kasutustasusid, et võtta arvesse rongi 
liikumisel tekkiva müra maksumust 
kooskõlas VIII lisa punktiga 2.

Infrastruktuuri kasutustasusid muudetakse, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

Tulu ei puuduta antud muudatusi 
tingimusel, et asjaomase infrastruktuuri 
liikmesriik ei kohalda maanteede sektorile 
müratasusid.

Or. en

Selgitus

Diferentseeritud müratasude kehtestamine peaks toimuma kõikides veoliikides selleks, et luua 
võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 517
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud lisada 
müraga seotud kulusid tasude hulka, 
muudetakse infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

Kui riiklike õigusaktide kohaselt on 
maantee-kaubaveo puhul lubatud 
liikmesriigis lisada müraga seotud kulusid 
tasude hulka, muudetakse infrastruktuuri 
kasutustasusid asjaomases liikmesriigis 
nii, et võetakse arvesse rongi liikumisel 
tekkiva müra maksumust kooskõlas VIII 
lisa punktiga 2.

Or. de

Selgitus

Selle sõnastusega luuakse võrdsed tingimused mõlema transpordiliigi jaoks.
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Muudatusettepanek 518
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt on 
maantee-kaubaveo puhul lubatud lisada 
müraga seotud kulusid tasude hulka, 
muudetakse infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt on 
maanteeveo puhul kohustuslikul viisil 
lubatud lisada müraga seotud kulusid 
tasude hulka, muudetakse infrastruktuuri 
kasutustasusid vastavalt, et võtta arvesse 
rongi liikumisel tekkiva müra maksumust 
kooskõlas VIII lisa punktiga 2 selleks, et 
stimuleerida veeremi ümberehitamist 
vähem müra tekitava varustusega.

Or. en

Selgitus

Müra maksumuse eest tasu nõudmine puudutab nii maantee- kui ka raudteesektorit:
raudteesektoris tuleb kehtestada piisavad ja tõhusad investeeringud.

Muudatusettepanek 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud lisada 
müraga seotud kulusid tasude hulka, 
muudetakse infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

5. Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud lisada 
müraga seotud kulusid tasude hulka, 
muudetakse infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust.

Or. pl

Selgitus

Viide madala müratasemega vagunitesse investeerimise kompenseerimise kohta ei ole 
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kaasnevaid kulutusi arvestades kohane. Otsene rahastamine, et paigaldada veeremitele 
sobivad osad (komposiitsed piduriklotsid), on tõenäoliselt tõhusam viis müra vähendamiseks 
kui ettevõtjatele laekuvate maksete moduleerimine. Samas on võimalik, et kui rakendada 
madalamaid infrastruktuuri kasutustasusid madalama müratasemega veeremitele, siis 
tõusevad tasud nende ettevõtjate jaoks, kellel ei ole selliseid veeremeid kasutusel.

Muudatusettepanek 520
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt 
on maantee-kaubaveo puhul lubatud 
lisada müraga seotud kulusid tasude 
hulka, muudetakse infrastruktuuri
kasutustasusid, et võtta arvesse rongi 
liikumisel tekkiva müra maksumust 
kooskõlas VIII lisa punktiga 2.

Infrastruktuuri kasutustasusid 
muudetakse, et võtta arvesse rongi 
liikumisel tekkiva müra maksumust 
kooskõlas VIII lisa punktiga 2.

Or. nl

Muudatusettepanek 521
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt on
maantee-kaubaveo puhul lubatud lisada
müraga seotud kulusid tasude hulka, 
muudetakse infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

Kui liikmesriik rakendab Euroopa Liidu 
õigusaktide kohaselt maantee-kaubaveo 
puhul müraga seotud kulude lisamist 
tasude hulka, tuleb muuta selle 
liikmesriigi infrastruktuuri kasutustasusid, 
et võtta arvesse rongi liikumisel tekkiva 
müra maksumust kooskõlas VIII lisa 
punktiga 2.

Or. fr
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Selgitus

Selleks et mitte luua raudteetranspordi jaoks ebasoodsat olukorda, tuleb kehtestada 
raudteesektoriväliste kulude arvessevõtmine paralleelselt ja sarnastel tingimustel kui teiste 
veoliikide puhul, antud juhul maanteetranspordi puhul.

Muudatusettepanek 522
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline infrastruktuuri kasutustasude 
muutmine aitab kompenseerida 
investeeringuid raudteeveeremi 
varustamiseks majanduslikult kõige 
tasuvamate madala müratasemega 
pidurisüsteemidega.

Or. fr

Selgitus

Parim viis müra vähendamiseks on paigaldada pidurisüsteemid. Stiimulite süsteemi 
kehtestamine peaks soodustama veeremite arendamist ja ajakohastamist.

Muudatusettepanek 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 2 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks 
infrastruktuuri eristatud kasutustasude 
elemendid.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 524
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 2 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks 
infrastruktuuri eristatud kasutustasude 
elemendid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline element, mis ei kuulu delegeeritud aktide menetluse alusel vastuvõtmisele.

Muudatusettepanek 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 2 võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega eelkõige selleks, et 
määrata kindlaks infrastruktuuri eristatud 
kasutustasude elemendid.

VIII lisa punkti 2 võib saadud kogemustest 
lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 
nimetatud menetlusega eelkõige selleks, et 
määrata kindlaks infrastruktuuri eristatud 
kasutustasude elemendid, tingimusel, et 
see ei põhjusta konkurentsimoonutust 
raudteetranspordi kahjuks.
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Or. fr

Selgitus

Sätted, mille eesmärk on kaasata müraga seotud faktorid, ei tohiks mõjutada 
raudteetranspordi konkurentsivõimet võrreldes muude veoliikidega.

Muudatusettepanek 526
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infrastruktuuri kasutustasusid võib muuta, 
võtmaks arvesse rongi liikumisest 
tulenevate muude kui VIII lisa punktis 2 
nimetatud keskkonnamõjudega seotud 
kulusid. Iga selline muudatus , millega 
võidakse tagada rongiliikluse korraldamisel 
õhku paisatavate saasteainetega seotud 
väliskulude arvessevõtmine, on kaasneva 
mõju suurusest lähtuvalt astmestatud.

Infrastruktuuri kasutustasusid võib muuta, 
võtmaks arvesse rongi liikumisest 
tulenevate muude kui VIII lisa punktis 2 
nimetatud keskkonnamõjudega seotud 
kulusid. Iga selline muudatus, millega 
võidakse tagada rongiliikluse korraldamisel 
õhku paisatavate saasteainetega ja 
mürasaastega seotud väliskulude 
arvessevõtmine, on kaasneva mõju 
suurusest lähtuvalt astmestatud.

Or. de

Muudatusettepanek 527
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude keskkonnakulude lisamine 
kasutustasude hulka, mis toob kaasa 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 
kasvu, on siiski lubatud üksnes juhul, kui 
selline kulude lisamine kasutustasude 
hulka on ELi õigusaktidega lubatud 
maantee-kaubaveo puhul . Kui selliste 
keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine ei ole ELi õigusaktidega lubatud 

välja jäetud
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maantee-kaubavedude puhul , ei tohi 
kõnealune muudatus kaasa tuua 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 
kasvu.

Or. nl

Muudatusettepanek 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude keskkonnakulude lisamine 
kasutustasude hulka, mis toob kaasa 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 
kasvu, on siiski lubatud üksnes juhul, kui
selline kulude lisamine kasutustasude 
hulka on ELi õigusaktidega lubatud 
maantee-kaubaveo puhul. Kui selliste 
keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine ei ole ELi õigusaktidega lubatud 
maantee-kaubavedude puhul, ei tohi 
kõnealune muudatus kaasa tuua 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 
kasvu.

Muude keskkonnakulude lisamine 
kasutustasude hulka ei tohiks 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tulu 
mõjutada juhul, kui sarnast kulude 
lisamist kasutustasude hulka ei kehtestata 
asjaomase liikmesriigi maanteesektoris.

Or. en

Selgitus

Väliskulude arvessevõtmine on üks ELi transpordipoliitika võtmeprobleeme. Seadusandlus 
peab kõiki sektoreid hõlmama; samas tuleks raudteesektoril lubada esimesi samme astuda, 
vältides konkurentsi ebaeelisseisu loomist.

Muudatusettepanek 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 
tulu kasutamise liikmesriik. Asjaomased 
asutused hoiavad alles vajaliku teabe selle 
tagamiseks, et keskkonnakulude 
kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 
kasutamine oleksid jälgitavad. 
Liikmesriigid edastavad selle teabe 
korrapäraselt komisjonile.

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 
tulu kasutamise transpordisüsteemide 
jaoks liikmesriik. Asjaomased asutused 
hoiavad alles vajaliku teabe selle 
tagamiseks, et keskkonnakulude 
kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 
kasutamine oleksid jälgitavad. 
Liikmesriigid edastavad selle teabe 
korrapäraselt komisjonile.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada lisatulu jaotamise põhimõte 
transpordisüsteemidele (eraldised).

Muudatusettepanek 530
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 
tulu kasutamise liikmesriik. Asjaomased 
asutused hoiavad alles vajaliku teabe selle 
tagamiseks, et keskkonnakulude 
kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 
kasutamine oleksid jälgitavad. 
Liikmesriigid edastavad selle teabe 
korrapäraselt komisjonile.

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 
tulu kasutamise liikmesriik raudteesektori 
arendamise kasuks. Asjaomased asutused 
hoiavad alles vajaliku teabe selle 
tagamiseks, et keskkonnakulude 
kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 
kasutamine oleksid jälgitavad. 
Liikmesriigid edastavad selle teabe 
korrapäraselt komisjonile.

Or. fr

Muudatusettepanek 531
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, otsustab 
kõnealuse tulu kasutamise liikmesriik. 
Asjaomased asutused hoiavad alles 
vajaliku teabe selle tagamiseks, et 
keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamise alus ja selle kasutamine oleksid 
jälgitavad. Liikmesriigid edastavad selle 
teabe korrapäraselt komisjonile.

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 
lisamine annab lisatulu, kasutab riik 
kõnealust tulu raudteeinfrastruktuuri 
tõhustamiseks. Asjaomased asutused 
hoiavad alles vajaliku teabe selle 
tagamiseks, et keskkonnakulude 
kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 
kasutamine oleksid jälgitavad. 
Liikmesriigid edastavad selle teabe 
korrapäraselt komisjonile.

Or. es

Selgitus

Arvestades, et riigipoolne alainvesteerimine raudteevõrku on üks olulistest probleemidest, on 
lisatulude kasutamise võimalus infrastruktuuri tõhustamiseks mõistlik.

Muudatusettepanek 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ELi kaasrahastamise eeskirju tuleks 
muuta selleks, et julgustada juba 
lähteallikas müravähendamist viisil, mis 
võimaldab veeremi ümberehitamise 
kaasrahastamist, ning riigiabi eeskirju
tuleks vastavalt kohandada.

Or. en

Selgitus

On olemas arvandmed, mis viitavad asjaolule, et lähteallikas kõige ajakohasemate 
müravähendamise tehnoloogiatesse investeerimine toob märkimisväärse kokkuhoiu võrreldes 
mürakaitsemeetmetega. „Lähtetehnoloogia“ kulud on umbes 3 kuni 4 korda tõhusamad 
võrreldes kaitsemeetmetega.



AM\870643ET.doc 45/155 PE467.167v01-00

ET

Muudatusettepanek 533
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. III lisa punktis 2 nimetatud teenuste 
osutamine ei kuulu käesoleva artikli 
reguleerimisalasse. Igal juhul ei ületa 
selliste teenuste eest võetav tasu teenuse 
osutamise tasu koos mõistliku kasumiga .

välja jäetud

Or. en

Selgitus

III lisas nimetatud teenindusrajatistele juurdepääsu ja kasutamise – kui see on vajalik –
võimaldamisel ei ole ette nähtud eristamist: igal raudteeteenuse pakkujal, sh 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal, on õigus saada vastavaid tasusid pakutud teenuste eest.

Muudatusettepanek 534
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui III lisa punktides 3 ja 4 täiendavate 
ja lisateenustena loetletud teenuseid 
osutab üksnes üks teenuseosutaja, ei ületa 
asjaomase teenuse eest kehtestatav tasu 
selle osutamise kulusid koos mõistliku 
kasumiga .

välja jäetud

Or. en

Selgitus

III lisas nimetatud teenindusrajatistele juurdepääsu ja kasutamise – kui see on vajalik –
võimaldamisel ei ole ette nähtud eristamist: igal raudteeteenuse pakkujal, sh 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal, on õigus saada vastavaid tasusid pakutud teenuste eest.
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Muudatusettepanek 535
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks 
võib liikmesriik, kui turg seda talub, 
nõuda tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige 
rahvusvahelise raudteekaubaveo 
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

välja jäetud

Tasude suurus ei või siiski takistada 
infrastruktuuri kasutamist selliste 
turusegmentide poolt, kes suudaksid 
tasuda vähemalt raudteeveoteenuse 
osutamisega otseselt kaasnevad kulud 
ning kelle tulumäär oleks turu jaoks 
vastuvõetav.
Sellised turusegmendid määratakse 
kindlaks kooskõlas VIII lisa punktis 3 
esitatud kriteeriumidega reguleeriva 
asutuse eelneval heakskiidul. Liikluseta 
turusegmentide puhul ei võeta lisatasusid 
tasude määramise süsteemis arvesse.
VIII lisa punkti 3 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

Or. en

Selgitus

Otseste kulude tasemele seatud infrastruktuuri kasutamistasu ei saa katta kõiki 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulusid. Seepärast ei peeta iga turusegmendi jaoks turu poolt 
vastuvõetavat tasustamismäära erandiks, vaid üheks tasustamise peamiseks põhimõtteks.
Seepärast tõstetakse lisatasude kohta käiv tekst artiklist 32.1 (erandid) artiklisse 31.3 (tasude 
määramise põhimõtted).
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Muudatusettepanek 536
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik, kui turg seda talub, nõuda 
tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige
rahvusvahelise raudteekaubaveo
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik anda loa, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib mis 
tahes asjaomases turusegmendis, kui 
antud turusegment seda talub, nõuda 
tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasu, tagades samas raudteesektori
optimaalse konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik, kui turg seda talub, nõuda 
tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige 
rahvusvahelise raudteekaubaveo 
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik lubada raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjal, kui turusegment seda talub, 
nõuda tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige 
rahvusvahelise raudteekaubaveo 
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada erinevate osalejate rolle ning osutada, et 
seda protseduuri tuleb teha turusegmentide kaupa.

Muudatusettepanek 538
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik, kui turg seda talub, nõuda 
tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasusid, tagades samas eelkõige 
rahvusvahelise raudteekaubaveo
optimaalse konkurentsivõime. Tasude 
määramise süsteemi osas võetakse arvesse 
raudteeveo-ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulude 
täieliku tagasisaamise kindlustamiseks võib 
liikmesriik anda loa, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib mis 
tahes asjaomases raudtee turusegmendis, 
ning kui asjaomased tingimused on 
talutavad, nõuda tõhusate, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate põhimõtete alusel 
lisatasu, tagades samas raudteesektori
optimaalse tõhususe. Tasude määramise 
süsteemi osas võetakse arvesse raudteeveo-
ettevõtjate tootlikkuse kasvu.

Or. en

Selgitus

ELi liikmesriikides on rakendatud erinevaid raudteeinfrastruktuuri kasutamistasude 
mudeleid: Liikmesriigi antud loa alusel võib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja lisatasusid 
rakendada selleks, et saavutada raudteevõrgustiku tõhusus ja optimeeritus, nagu see on 
sätestatud artiklis 26.

Muudatusettepanek 539
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised turusegmendid määratakse 
kindlaks kooskõlas VIII lisa punktis 3 

Sellised turusegmendid määratakse 
kindlaks kooskõlas VIII lisa punktiga 3, 
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esitatud kriteeriumidega reguleeriva 
asutuse eelneval heakskiidul. Liikluseta 
turusegmentide puhul ei võeta lisatasusid 
tasude määramise süsteemis arvesse.

pärast seal sisalduvate paaride kaalumist 
ning asjakohaste paaride väljavalimist,
reguleeriva asutuse eelneval heakskiidul.
Liikluseta turusegmentide puhul ei võeta 
lisatasusid tasude määramise süsteemis 
arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised turusegmendid määratakse 
kindlaks kooskõlas VIII lisa punktis 3 
esitatud kriteeriumidega reguleeriva 
asutuse eelneval heakskiidul. Liikluseta 
turusegmentide puhul ei võeta lisatasusid 
tasude määramise süsteemis arvesse.

Sellised raudtee turusegmendid ja 
vastavad kavandatavad lisatasud
määratakse kindlaks kooskõlas VIII lisa 
punktis 3 esitatud menetlusega. Liikluseta 
turusegmentide puhul ei võeta lisatasusid 
algselt tasude määramise süsteemis 
arvesse.

Or. en

Selgitus

Kaitsmaks raudteesegmente, kus algstaadiumis liiklus puudub, peab lisatasu olema võrde 
nulliga, samas tõstes seda, kui liiklus areneb ja kui segment seda talub.

Muudatusettepanek 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 3 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 542
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 3 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline element, mis ei kuulu delegeeritud aktide menetluse alusel vastuvõtmisele.

Muudatusettepanek 543
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseriiklikke kontrolli ja signaalimise 
süsteeme kasutavatel liinidel sõitvate 
Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) 
kasutavate rongide puhul vähendatakse 
infrastruktuuri kasutustasu ajutiselt 
kooskõlas VIII lisa punktiga 5.

Siseriiklikke kontrolli ja signaalimise 
süsteeme kasutavatel liinidel sõitvate 
Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) 
kasutavate rongide puhul vähendatakse 
infrastruktuuri kasutustasu ajutiselt 
kooskõlas VIII lisa punktiga 5.
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal peab 
olema võimalik tagada, et see ei vähenda 
tema tulusid. Kasutustasu vähendamine 
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kompenseeritakse tasude tõstmisega 
nendele samal raudteeliinil sõitvatele 
rongidele, mis ei kasuta ETCSi.

Or. fr

Selgitus

Rongide varustamist ETCS-süsteemidega peaks toetama selline stiimulite ja tasude süsteem, 
mis ei vähenda raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja käsutuses olevaid vahendeid. Sellise süsteemi 
realiseerimisel tuleks eelistada raudteeliinipõhist lähenemisviisi. Teisest küljest pole mingit 
vajadust anda komisjonile ühepoolset sekkumisvõimet.

Muudatusettepanek 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Siseriiklikke kontrolli ja signaalimise 
süsteeme kasutavatel liinidel sõitvate 
Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) 
kasutavate rongide puhul vähendatakse 
infrastruktuuri kasutustasu ajutiselt 
kooskõlas VIII lisa punktiga 5.

3. Siseriiklikke kontrolli ja signaalimise 
süsteeme kasutavatel liinidel sõitvate 
Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) 
kasutavate rongide puhul vähendatakse 
infrastruktuuri kasutustasu ajutiselt 
Euroopa Arenduskavas sisalduvatel 
liinidel, kuhu on paigaldatud ERTMS.

Or. pl

Muudatusettepanek 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 5 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 546
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 5 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline element, mis ei kuulu delegeeritud aktide menetluse alusel vastuvõtmisele.

Muudatusettepanek 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Infrastruktuuri kasutustasude määramise 
skeemide puhul stimuleeritakse 
raudteeveo-ettevõtjaid ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat 
minimeerima häireid ning parandama 
raudteevõrgu toimivust tulemuslikkuse 
kava abil. Skeem võib hõlmata sanktsioone 
võrgu toimivust häirivate tegude eest, 
hüvitisi ettevõtjatele, kes häiretest kahju 
saavad, ning preemiaid kavandatust 
suurema tulemuslikkuse eest.

1. Infrastruktuuri kasutustasude määramise 
skeemide puhul stimuleeritakse 
raudteeveo-ettevõtjaid ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat 
minimeerima häireid ning parandama 
raudteevõrgu toimivust tulemuslikkuse 
kava abil. Skeem võib hõlmata sanktsioone 
võrgu toimivust häirivate tegude eest, 
hüvitisi ettevõtjatele, kes häiretest kahju 
saavad, ning preemiaid kavandatust 
suurema tulemuslikkuse eest, piiramata 
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ühtki kehtivat vastutuseeskirja.

Or. en

Selgitus

Tulemuslikkuse kavad ei ole vastutuseeskirjadega seotud: nt reisijate õiguste või kauba 
kvaliteedi kokkulepped.

Muudatusettepanek 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon hindab VIII lisa punktis 4 
sisalduvat raudteeinfrastruktuuri 
tulemuslikkuse kava aluspõhimõtete 
soovituslikku nimekirja 4-aastase perioodi 
järel.

Or. en

Selgitus

Tulemuslikkusnäitajad on suutelised aja jooksul arenema ja raudteesektor on ise neid juba 
rakendanud. Näitajate läbivaatamine tagab selle, et turuarenguid võetakse arvesse.

Muudatusettepanek 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuslikkuse kava aluspõhimõtted, mis 
on loetletud VIII lisa punktis 4, 
kohaldatakse kogu võrgu ulatuses.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 550
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 4 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kui VIII lisa punkti 4 olulisemad osad on viidud üle direktiivi põhiteksti, jäävad lisasse need 
tulemuslikkuse kava üksikasjad, mida komisjon võib muuta, et tagada piisav paindlikkus.

Muudatusettepanek 551
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punkti 4 võib saadud 
kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas
artiklis 60 nimetatud menetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline element, mis ei kuulu delegeeritud aktide menetluse alusel vastuvõtmisele.
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Muudatusettepanek 552
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad 
võtta nõuetekohast tasu jaotatud 
läbilaskevõime eest, mida ära ei kasutata.
Selle tasu eesmärk on edendada 
läbilaskevõime tõhusat kasutamist. Kui 
iga-aastase liiklusgraafiku koostamise 
raames taotleb jaotatavat rongiliini
rohkem kui üks taotleja, määratakse 
reserveerimistasu.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad 
võtta nõuetekohast tasu jaotatud 
läbilaskevõime eest, mida ära ei kasutata.
Selle tasu eesmärk on edendada 
läbilaskevõime tõhusat kasutamist. Kui 
iga-aastase liiklusgraafiku koostamise 
raames taotleb jaotatavaid kattuvaid 
rongiliine kaks või enam taotlejat, 
määratakse reserveerimistasu taotlejale, 
kellele on jaotatud terve rongiliin või selle 
osa, kuid kes ei ole seda kasutanud.

Or. en

Selgitus

Juhul kui rohkem kui üks taotleja taotleb rongiliini jaotamist, rakendatakse reserveerimistasu 
ainult olukorras, kus rongiliin on jaotatud taotlejale, kes seda ei kasuta.

Muudatusettepanek 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotluse esitaja kavatseb paluda 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimet 
eesmärgiga osutada artiklis 2 kindlaks 
määratud rahvusvahelist 
reisijateveoteenust, teavitab ta sellest 
asjaomaseid infrastruktuuri-ettevõtjaid ja 
reguleerivaid asutusi. Selleks et nad 
saaksid hinnata, kas rahvusvahelise 
veoteenuse eesmärk on vedada reisijaid 
kahe erinevas liikmesriigis asuva jaama 

4. Kui taotluse esitaja kavatseb paluda 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimet 
eesmärgiga osutada artiklis 2 kindlaks 
määratud rahvusvahelist ja/või riigisisest
reisijateveoteenust, teavitab ta sellest 
asjaomaseid infrastruktuuri-ettevõtjaid ja 
reguleerivaid asutusi. Selleks et nad 
saaksid hinnata, milline on võimalik 
majanduslik mõju olemasolevatele avaliku 
teenindamise lepingutele, peavad 
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vahel ning milline on võimalik 
majanduslik mõju olemasolevatele avaliku 
teenindamise lepingutele, peavad 
reguleerivad asutused tagama, et 
teavitatakse kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 9 lõike 3 alusel õigus piirata 
kasutusõigust, ja avaliku teenindamise 
lepingu alusel kõnealusel rahvusvahelisel 
reisijateveoteenuse marsruudil tegutsevaid 
raudteeveo-ettevõtjaid.

reguleerivad asutused tagama, et 
teavitatakse kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 9 lõike 3 alusel õigus piirata 
kasutusõigust, ja avaliku teenindamise 
lepingu alusel kõnealusel rahvusvahelisel 
ja/või riigisisesel reisijateveoteenuse 
marsruudil tegutsevaid raudteeveo-
ettevõtjaid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse riigisisese reisijateveo transporditeenuse 
konkurentsi avamist.

Muudatusettepanek 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kaasatakse 
kõikide nende raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate esindajad, kelle jaotamisotsused 
mõjutavad teisi raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjaid, et kooskõlastada infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamine või jaotada kogu 
asjakohane läbilaskevõime rahvusvahelisel 
tasandil, ilma et see piiraks raudtee-
kaubaveovõrke käsitlevates Euroopa Liidu 
õigusaktides sisaldavate konkreetsete 
eeskirjade kohaldamist. Kõnealusesse 
menetlusse võib kaasata kolmandate 
riikide raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
asjakohased esindajaid.

Liikmesriigid tagavad, et kaasatakse 
kõikide nende raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate esindajad, kelle jaotamisotsused 
mõjutavad teisi raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjaid, et kooskõlastada infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamine või jaotada kogu 
asjakohane läbilaskevõime rahvusvahelisel 
tasandil, ilma et see piiraks raudtee-
kaubaveovõrke käsitlevates Euroopa Liidu 
õigusaktides sisaldavate konkreetsete 
eeskirjade kohaldamist. Need esindajad 
tagavad, et andmed koostööst osavõtu, 
tegutsemisviiside ning asjassepuutuvate 
kriteeriumide kohta, mida kasutatakse 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
hindamiseks ja jaotamiseks, oleksid 
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üldsusele kättesaadavad. Kõnealusesse 
menetlusse võib kaasata kolmandate 
riikide raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
asjakohased esindajaid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kaasata artikli 40 lõige 4 sama artikli lõikesse 1.

Muudatusettepanek 555
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad, ning nad kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek võimaldab komisonile ja reguleerivatele asutustele liiga suurt võimalust 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ühenduste tegevustesse sekkuda, sellepärast on vaja 
reguleeriva asutuse järelevalve/vaataja rolli ja ettevõtjate selgemat eristamist.

Muudatusettepanek 556
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad, ning nad kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse infrastruktuuri 
jaotamise ühistest põhimõtetest ja 
tavadest. Reguleerivad asutused saavad IT-
põhiste jaotussüsteemide abil piisavalt 
teavet, mis võimaldab neil teostada 
artikli 56 kohast regulatiivset järelevalvet.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu kohaldatav õiguslik süsteem võimaldab ettevõtjatel organiseerida oma 
tegevust vabalt, ilma et nad oleksid kohustatud kutsuma vaatlejaid. Komisjoni ja 
reguleerivaid asutusi teavitatakse ettevõtjate poolt vastu võetud otsustest.

Muudatusettepanek 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad, ning nad kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
infrastruktuuri jaotamise ühistest 
põhimõtetest ja tavadest. Reguleerivad 
asutused saavad IT-põhiste 
jaotussüsteemide abil piisavalt teavet, mis 
võimaldab neil teostada artikli 56 kohast 
regulatiivset järelevalvet.

Or. en
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Selgitus

Nii komisjoni kui ka reguleerivaid asutusi tuleb teavitada, kuid nad ei pea äriotsuste 
tegemises osalema.

Muudatusettepanek 558
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad, ning nad kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjonil ja reguleerivatel asutustel on erinevad rollid: kontrollimine, 
vahekohtunikuna lahenduste leidmine ja sanktsioneerimine on nende ülesanded, samas kui 
strateegilisi otsuseid võrreldakse teiste otsustega, mis on täielikult käesoleva direktiivi 
sätetega vastavuses.

Muudatusettepanek 559
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja artikli 57 kohaselt 
koostööd tegevate reguleerivate asutuste 
esindajaid teavitatakse kõigist 

2. Komisjoni teavitatakse kõigist 
kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
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kohtumistest, kus töötatakse välja 
infrastruktuuri jaotamise ühised 
põhimõtted ja tavad, ning nad kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

põhimõtted ja tavad, ning ta kutsutakse 
vaatlejana osalema. Reguleerivad asutused 
saavad IT-põhiste jaotussüsteemide abil 
piisavalt teavet, mis võimaldab neil 
teostada artikli 56 kohast regulatiivset 
järelevalvet.

Or. es

Muudatusettepanek 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis tahes kohtumisel või muus 
tegevuses, mille eesmärk on võimaldada 
infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamist 
võrkudevaheliseks rongiliikluseks, võtavad 
otsuseid vastu üksnes
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
esindajad.

3. Mis tahes kohtumisel või muus 
tegevuses, mille eesmärk on võimaldada 
infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamist 
võrkudevaheliseks rongiliikluseks, võtavad 
otsuseid vastu raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate esindajad. Kui 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
esindajate vahelist lahkarvamust ei 
suudeta lahendada, võidakse pöörduda 
artiklis 57 määratletud reguleerivate 
asutuste võrgu kui vahekohtuniku poole.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on näha ette reguleerivate asutuste võrgu võimalik 
sekkumine vahekohtunikuna, juhul kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelist 
lahkarvamust ei suudeta lahendada.

Muudatusettepanek 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 nimetatud koostöös osalejad 
tagavad, et andmed koostööst osavõtu, 
tegutsemisviiside ning asjassepuutuvate 
kriteeriumide kohta, mida kasutatakse 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
hindamiseks ja jaotamiseks, oleksid 
üldsusele kättesaadavad.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on paigutada see lõige ümber artikli 40 lõikesse 1.

Muudatusettepanek 562
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud koostööd tehes 
hindavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
vajadust rahvusvaheliste rongiliinide järele 
ning vajaduse korral panevad ette ja 
korraldavad kaubarongide liikluse 
soodustamiseks rahvusvahelisi rongiliine, 
mille kohta esitatakse vastavalt artiklile 48 
ühekordne taotlus.

Lõikes 1 nimetatud koostööd tehes 
hindavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
vajadust rahvusvaheliste rongiliinide järele 
ning vajaduse korral panevad ette ja 
korraldavad kaubarongide liikluse 
soodustamiseks rahvusvahelisi rongiliine, 
mille kohta esitatakse vastavalt artiklile 48 
ühekordne taotlus. Nimetatud koostöö 
käigus tuleb luua mehhanismid, mis 
võimaldavad vastata piiriüleste 
raudteeteenuste alastele taotlustele 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Or. es

Selgitus

Vastasel juhul ei ole selge, kas sellisel juhul kehtib artiklis 48 sätestatud kohustus vastata viie 
tööpäeva jooksul.
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Muudatusettepanek 563
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad eeskirjad võrkude jaoks, mis on 
tehnoloogiliselt ELi raudtee põhivõrgust 
eraldatud, kui on vajalik konkreetne 
koostöö kolmandatest riikidest pärineva 
või sinna suunduva liikluse 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad eeskirjad võrkude jaoks, mis on 
tehnoloogiliselt ELi raudtee põhivõrgust 
eraldatud, kui on vajalik konkreetne 
koostöö kolmandatest riikidest pärineva 
või sinna suunduva liikluse 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamisel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele, nt Balti riikidele, tuleb seoses läbilaskevõimsuse jaotamise ja 
kooskõlastamisega kolmandate riikidega anda võime konkreetseid eeskirju kehtestada, mis 
rakenduvad nende sissetulevale või väljaminevale liiklusele kolmandate riikidega.
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Muudatusettepanek 565
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Infrastruktuuri läbilaskevõime taotlusi 
võivad esitada käesoleva direktiivi 
määratlusele vastavad taotlejad.

1. Infrastruktuuri läbilaskevõime taotlusi 
võivad esitada taotlejad. Infrastruktuuri 
läbilaskevõime ja Euroopa 
raudteevõrgustiku kasutamiseks 
konkurentsivõimeliseks kaubaveoks 
määravad taotlejad raudtee-ettevõtja, kes 
sõlmib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga 
lepingu vastavalt artiklile 28.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse määruse (EL) nr 913/2010 (konkurentsivõimeliseks 
kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) sõnastust sama võrgustiku jaoks ja 
ilma eesmärgita põhimõtte ulatust laiendada.

Muudatusettepanek 566
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kuritarvitav kontroll siseriiklike raudteesektorite töö üle.
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Muudatusettepanek 567
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2010 võib viieks 
aastaks sõlmida ühe korra uuendatava 
esialgse raamkokkuleppe, võttes aluseks 
teenust enne 1. jaanuari 2010 osutavate 
taotlejate kasutatud läbilaskevõime 
põhinäitajad, et võtta arvesse eriotstarbelisi 
investeeringuid või olemasolevaid 
ärilepinguid. Artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus vastutab sellise 
kokkuleppe jõustumiseks loa andmise 
eest.

Alates 1. jaanuarist 2010 võib viieks 
aastaks sõlmida ühe korra uuendatava 
esialgse raamkokkuleppe, võttes aluseks 
teenust enne 1. jaanuari 2010 osutavate 
taotlejate kasutatud läbilaskevõime 
põhinäitajad, et võtta arvesse eriotstarbelisi 
investeeringuid või olemasolevaid 
ärilepinguid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriik võib soovi korral reguleerivat asutust teavitada ja temaga konsulteerida 
raamlepingu suhtes, mis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja taotleja vahel sõlmitud, 
vastavalt lõikele 1, kuid reguleeriva asutuse pädevusse ei kuulu antud kokkuleppe jõustumise 
autoriseerimine või autoriseerimata jätmine, v.a juhul, kui teiste taotlejate poolt on esitatud 
konkreetne nõue ja on tekkinud vaidlus.

Muudatusettepanek 568
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab kinni 
IX lisa kohasest läbilaskevõime jaotamise 
graafikust.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab kinni 
IX lisa kohasest läbilaskevõime jaotamise 
graafikust. Liikmesriigid võivad 
tehnoloogiliselt ELi raudtee põhivõrgust 
eraldatud võrkudele erinevaid 
läbilaskevõime jaotamise graafikuid 
kohaldada ning lubada kooskõlastamist 
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kolmandate riikide raudteevõrkudega.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kuritarvitav kontroll siseriiklike raudteesektorite töö üle.

Muudatusettepanek 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule (artikkel 290) võivad delegeeritud õigusaktid viia 
seadusandliku akti ebaoluliste punktide täiendamise või muutmiseni. Siin toodud ettepanek 
volitada komisjoni muutma delegeeritud õigusaktide teel raudteepoliitika ja raudteede 
reguleerimise olulisi aspekte ületab oluliselt neid mõõte, millega oleks õigustatud pädevuse 
andmine komisjonile. Muudatusi tuleb seetõttu teha tavapärase kaasotsustusmenetluse alusel.
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Muudatusettepanek 571
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
lepivad enne liiklusgraafiku kavandi osas 
konsultatsioonide alustamist teiste 
asjassepuutuvate raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatega kokku, millised 
rahvusvahelised rongiliinid 
liiklusgraafikusse lülitatakse. Muudatusi 
tehakse vaid äärmise vajaduse korral.

2. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
lepivad enne liiklusgraafiku kavandi osas 
konsultatsioonide alustamist teiste 
asjassepuutuvate raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatega kokku, millised 
rahvusvahelised rongiliinid 
liiklusgraafikusse lülitatakse. Muudatusi 
tehakse vaid äärmise vajaduse korral ja 
need peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud.

Or. es

Selgitus

Haldamise parem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 572
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotlejad esitavad ühele 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale taotluse 
enam kui ühte võrku hõlmava 
infrastruktuuri läbilaskevõime saamiseks. 
Asjaomasel raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjal on seejärel õigus taotleja nimel 
taotleda läbilaskevõimet teistelt 
asjassepuutuvatelt raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatelt.

4. Taotlejad võivad esitada ühele 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale taotluse 
enam kui ühte võrku hõlmava 
infrastruktuuri läbilaskevõime saamiseks. 
Asjaomasel raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjal on seejärel õigus taotleja nimel 
taotleda läbilaskevõimet teistelt 
asjassepuutuvatelt raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatelt.

Or. en
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Selgitus

Ühtsuse säilitamiseks hiljuti vastu võetud kaubakoridori regulatsiooniga, mille alusel 
taotlejatel puudub kohustus taotleda läbilaskevõimet ühelt raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt.

Muudatusettepanek 573
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb 
taotluse alusel ning mõistliku aja jooksul 
ja artiklis 46 nimetatud 
kooskõlastusmenetluse ajaks taotlejatele 
läbivaatamiseks tasuta kättesaadavaks 
järgmise kirjaliku teabe:

4. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb 
taotluse alusel ning hiljemalt ühe kuu
jooksul pärast rongiliinide jaotamist ja 
artiklis 46 nimetatud 
kooskõlastusmenetluse ajaks taotlejatele 
läbivaatamiseks tasuta kättesaadavaks 
järgmise kirjaliku teabe:

Or. es

Selgitus

Selliste kriteeriumidega nagu „mõistlik aeg” kaasneda võiv õiguskindlusetus nõrgendab 
kindlust ja läbipaistvust, mis peaksid tulenema punktidest a ja e. Seetõttu tuleb kõnealune aeg 
selgelt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see mõjutaks kehtiva 
kaebemenetluse ning artikli 56
kohaldamist, tehakse infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamisega seotud 
vaidluste korral selliste vaidluste kiireks 
lahendamiseks kättesaadavaks vaidluste 
lahendamise süsteem. See süsteem 
esitatakse võrguaruandes. Kõnealuse 

6. Ilma et see mõjutaks kehtiva 
kaebemenetluse ning käesoleva direktiivi 
sätete kohaldamist, tehakse infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamisega seotud 
vaidluste korral selliste vaidluste kiireks 
lahendamiseks kättesaadavaks vaidluste 
lahendamise süsteem. See süsteem 
esitatakse võrguaruandes. Kõnealuse 
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süsteemi kohaldamisel tehakse otsus 
hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

süsteemi kohaldamisel tehakse otsus 
hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse käesoleva direktiivi kõiki sätteid.

Muudatusettepanek 575
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada asjakohaste veoteenuste areng 
selles raamistikus, rahuldamaks eelkõige 
avalike teenustega seotud vajadusi või 
edendamaks raudtee-kaubavedu, võtavad 
liikmesriigid mittediskrimineerivatel 
tingimustel mis tahes vajalikud meetmed, 
et tagada nimetatud teenuste eelistamine 
infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamisel.

Et tagada asjakohaste veoteenuste areng 
selles raamistikus, rahuldamaks eelkõige 
avalike teenustega seotud vajadusi või 
edendamaks raudtee-kaubavedu, eelkõige 
piiriülest veondust, võtavad liikmesriigid 
mittediskrimineerivatel tingimustel mis 
tahes vajalikud meetmed, et tagada 
nimetatud teenuste eelistamine 
infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamisel.

Or. es

Selgitus

Raudtee Euroopa tasandil kasutamise edendamiseks tuleb seada prioriteediks piiriülesed 
raudteeteenused.

Muudatusettepanek 576
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Prioriteetsuskriteeriumide 
kindlaksmääramisel peetakse 
nõuetekohaselt silmas kaubaveoteenuste

5. Prioriteetsuskriteeriumid hõlmavad 
kaubaveoteenuseid ning eelkõige 
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ning eelkõige rahvusvaheliste 
kaubaveoteenuste olulisust.

rahvusvahelisi kaubaveoteenuseid.

Or. es

Selgitus

Väljend „peetakse nõuetekohaselt silmas […] olulisust” on liiga üldine ja ebamäärane; kui 
komisjoni eesmärk on raudtee-kaubavedu ja eriti piiriülest kaubavedu edendada, tuleb seda 
selgelt väljendada. 

Muudatusettepanek 577
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuue kuu jooksul pärast läbilaskevõime 
analüüsi lõpuleviimist valmistab 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ette 
läbilaskevõime suurendamise kava.

1. Niipea kui läbilaskevõime analüüs on 
kättesaadav, valmistab 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ette 
läbilaskevõime suurendamise kava.

Or. es

Selgitus

Suurema paindlikkuse ja kiire tegutsemise võimaldamine võib pakutavaid teenuseid 
tõhustada.

Muudatusettepanek 578
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse kava osas võib nõuda 
liikmesriigi eelnevat heakskiitu. Artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus võib esitada 
arvamuse kavas esitatud meetmete 
sobivuse kohta.

Kõnealuse kava osas võib nõuda 
liikmesriigi eelnevat heakskiitu.
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Or. nl

Muudatusettepanek 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleeuroopalise transpordivõrgu 
ülekoormuse korral või kui rongiliinil on 
märkimisväärne mõju ühele või mitmele 
üleeuroopalisele transpordivõrgule, võib 
artiklis 57 määratletud reguleerivate 
asutuste võrgustik avaldada seisukoha 
selle kava tegevuste põhjendatuse kohta.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette konsulteerimise võimalus reguleerivate asutuste 
võrgustikuga, juhul kui üks või mitu üleeuroopalist transpordivõrku on ülekoormusest 
märkimisväärselt mõjutatud.

Muudatusettepanek 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelkõige ülekoormatud infrastruktuuri 
osas nõuab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja
iga sellise rongiliini loovutamist, mille 
kasutus on vähemalt ühe kuu jooksul 
jäänud alla võrguaruandega ettenähtud 
künnise, kui see ei ole olnud tingitud 
ettevõtjast sõltumatutest 
mittemajanduslikest põhjustest.

2. Eelkõige ülekoormatud infrastruktuuri 
osas nõuab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
selliste rongiliinide loovutamist, mille 
kasutus on vähemalt ühe kuu jooksul 
jäänud alla võrguaruandega ettenähtud 
künnise, kui see ei ole olnud tingitud 
ettevõtjast sõltumatutest 
mittemajanduslikest põhjustest. Eelnevalt 
peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
konsulteerima raudtee-ettevõtjaga, et 
saada teavet nende rongiliinide ebapiisava 
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kasutamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 581
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teatab 
huvitatud isikutele õigel ajal
mittekorrapärastest hooldustöödest.

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teatab 
huvitatud isikutele mittekorrapärastest 
hooldustöödest vähemalt ühe nädala ette.

Or. es

Selgitus

Tundub loogiline, et asjaomased pooled on teadlikud sellest, millal ka mittekorrapärased 
hooldustööd algavad, et nad saaksid võtta kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud.

Muudatusettepanek 582
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatel 
peavad õnnetuse või tehnilise rikke jaoks 
olema tegevusprotokollid.

Or. es

Selgitus

On soovitatav, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatel oleksid õnnetuse või tehnilise rikke jaoks 
tegevusprotokollid. Tegevusprotokollid aitaksid situatsiooniplaane tõhusamalt ja kiiremini 
koostada ning neid tuleks kui head tava jagada kõigi infrastruktuuriettevõtjate vahel.
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Muudatusettepanek 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
raudteeveo-ettevõtjad võtaksid osa 
ohutusnormidele ja -eeskirjadele 
vastavuse tagamisest ja järelevalvest.

3. Käesoleva artikli alusel veose 
vedamiseks eraldatud rongiliini ei või 
tühistada vähem kui kaks kuud enne 
sõiduplaanis ette nähtud aega, kui 
asjaomane taotleja ei ole andnud 
tühistamiseks oma nõusolekut, välja 
arvatud vääramatust jõust tingitud 
juhtudel, sealhulgas kiireloomulised ja 
ootamatud ohutusega seotud tööd. Sellisel 
juhul püüab asjaomane 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja pakkuda 
taotlejale samaväärse kvaliteedi ja 
usaldusväärsusega rongiliini ning 
taotlejal on õigus sellega nõustuda või 
sellest keelduda. Viimasel juhul on tal 
vähemalt õigus vastavate tasude 
tagastamisele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette, et rongiliini tühistamise korral, välja arvatud 
vääramatust jõust tingitud juhtudel, on vähemalt vajalikud alternatiivsed lahendused või 
tasude tagastamine. Muudatusettepanekuga võetakse üle ja täiendatakse juba määruses (EL) 
nr 913/2010 (raudtee-kaubaveokoridoride kohta) kasutatud sõnastust.

Muudatusettepanek 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
4. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus Reguleerivad asutused

Or. fr
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Selgitus

Mitmuse kasutamine on asjakohasem, kuna käesolev jagu käsitleb siseriiklikke reguleerivaid 
asutusi, mis on ühendatud võrgustikuks.

Muudatusettepanek 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus Siseriiklikud reguleerivad asutused

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada artikli 55 pealkirja, võttes arvesse artiklis 57 
tehtud muudatusi.

Muudatusettepanek 586
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 
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kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega.

kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega. Siseriiklikul 
reguleerival asutusel on isikkoosseisu ja 
vahendite mõistes vajalik administratiivne 
võimekus selleks, et täide viia artiklis 56 
talle määratud ülesandeid. Vajalik 
isikkoosseisu suurus peaks olema otseselt 
turuvajadustega seotud ja vastavalt sellele 
kujunema.

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse sõltumatus, vahendid ja isikkoosseis on asutuse toimimise ja selle 
kaebuste lahendamise võimekuse jaoks põhitähtsusega. Isikkoosseisu suurus peaks olema 
otseses seoses turuvajadustega ja vastavalt sellele kujunema.

Muudatusettepanek 587
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. Lisaks on 
asutus funktsionaalselt sõltumatu kõigist 
pädevatest asutusest, kes on seotud avaliku 
teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega.

1. Iga liikmesriik loob ühtse siseriikliku
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on autonoomne ja 
õiguslikult eraldiseisev asutus, mis on 
organisatsioonilise, funktsionaalse ja 
hierarhilise ülesehituse poolest ning otsuste 
tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on see reguleeriv 
asutus organisatsiooniliselt, 
rahastamisotsuste osas, õigusliku struktuuri 
poolest ning otsustustes sõltumatu mis 
tahes raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, 
tasusid määravast asutusest, 
läbilaskevõimet jaotavast asutusest või 
taotlejast. Lisaks on asutus funktsionaalselt 
sõltumatu kõigist pädevatest asutusest, kes 
on seotud avaliku teenindamise lepingu 
töövõtja kindlaksmääramisega.
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Reguleerival asutusel on talle artikliga 56 
määratud ülesannete täitmiseks vajalik 
organisatsiooniline suutlikkus.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab eelnevaid sätteid reguleeriva asutuse rolli ja ülesannete 
kohta üldhuviteenuste rakendamise raamistikus.

Muudatusettepanek 588
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 
kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega.

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 
kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega. Reguleerival 
asutusel on talle artikli 56 kohaselt antud 
ülesannete täitmiseks olemas vajalik 
personal ja materiaalsed vahendid.

Or. de

Selgitus

Selleks et oma ülesannetega toime tulla ja tõhusalt töötada, peab reguleerival asutusel olemas 
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olema vajalik personal ja materiaalsed vahendid.

Muudatusettepanek 589
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt, rahastamisotsuste 
osas, õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 
kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega.

1. Iga liikmesriik loob ühtse riiklikku 
raudteesektorit reguleeriva asutuse. 
Kõnealune asutus on eraldiseisev asutus, 
mis on organisatsioonilise, funktsionaalse 
ja hierarhilise ülesehituse poolest ning 
otsuste tegemise seisukohast õiguslikult 
eraldiseisev ja sõltumatu teistest 
ametiasutustest. Samuti on ta 
organisatsiooniliselt ja rahastamises, 
õigusliku struktuuri poolest ning 
otsustustes sõltumatu mis tahes 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, tasusid 
määravast asutusest, läbilaskevõimet 
jaotavast asutusest või taotlejast. 1 Lisaks 
on asutus funktsionaalselt sõltumatu 
kõigist pädevatest asutusest, kes on seotud 
avaliku teenindamise lepingu töövõtja 
kindlaksmääramisega.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest. Kui 
kaebus on esitatud seoses infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamisest keeldumisega 
või tingimustega, mille alusel 
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läbilaskevõimet pakutakse, kinnitab 
reguleeriv asutus, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja otsust ei 
ole tarvis muuta, või nõuab selle otsuse 
muutmist vastavalt reguleeriva asutuse 
antud juhistele;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse pädeva parlamendi 
poolt ametisse tähtajaliseks ja 
pikendatavaks ametiajaks selgete ja 
sõltumatust tagavate eeskirjade alusel. Nad 
valitakse selliste isikute hulgast, kes ei ole 
reguleeritavates ettevõtjates ega üksustes 
otseselt ega kaudselt töötanud ega olnud 
juhtival ametikohal, omanud huve ega 
olnud selliste asutustega ärisuhetes kolme 
aasta jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. en
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Selgitus

Kohandumaks iga liikmesriigi riiklike institutsioonide struktuuriga.

Muudatusettepanek 592
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 593
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuhteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad peavad tegutsema 
raudteesektori turuhuvidest täiesti 
sõltumatult ning neid ei tohi mingil juhul 
mõjutada valitsuse või avaliku või 
erasektori ettevõtete juhised. Pärast 
ametiaja lõppu ei tööta nad reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt ega ole juhtival ametikohal, oma 
huve ega sõlmi selliste asutustega 
ärisuhteid mõistliku aja jooksul. Neil on 
täielik pädevus reguleeriva asutuse 
töötajate töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. fr

Selgitus

Tuleb tagada reguleeriva asutuse personali erapooletus. Sellest tulenevalt on tingimused 
väga karmid, kuna kolm aastat enne ja kolm aastat pärast kandidaatide nimetamist 
reguleerivasse asutusse ei tohi neil olla mingeid sidemeid raudteesektoriga. Seetõttu on 
teatavatel liikmesriikidel võimatu leida kandidaate, kes oleks nende spetsiaalsete ülesannete 
täitmiseks piisavalt kogenud ja haritud.

Muudatusettepanek 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
liikmesriigi parlamendi, halduskohtu 
ja/või üldkohtu ning siseriiklike 
nõuandvate kogude poolt ühiselt 
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hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

tagasivõetamatuks, tähtajaliseks ja 
pikendatavaks ametiajaks selgete ja 
sõltumatust tagavate eeskirjade alusel. Nad 
valitakse selliste isikute hulgast, kes ei ole 
reguleeritavates ettevõtjates ega üksustes 
otseselt ega kaudselt töötanud ega olnud 
juhtival ametikohal, omanud huve ega 
olnud selliste asutustega ärisuhetes kolme 
aasta jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 595
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel ning kinnitatakse liikmesriigi 
parlamendi poolt. Nad valitakse selliste 
isikute hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
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töölevõtmisel ja juhtimisel. pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. de

Selgitus

Otsused raudteesektori reguleeriva asutuse juhi ja juhatuse kohta on tähtsad poliitilised 
otsused, mida peab kinnitama liikmesriigi parlament, et tagada võimalikult suur legitiimsus.

Muudatusettepanek 596
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse riigi parlamendi 
poolt ametisse tähtajaliseks ja 
pikendatavaks ametiajaks selgete ja 
sõltumatust tagavate eeskirjade alusel. Nad 
valitakse selliste isikute hulgast, kes ei ole 
reguleeritavates ettevõtjates ega üksustes 
otseselt ega kaudselt töötanud ega olnud 
juhtival ametikohal, omanud huve ega 
olnud selliste asutustega ärisuhetes 
mõistliku aja jooksul enne ametisse 
nimetamist ja seda oma ametiaja jooksul
asjakohase huvide deklaratsiooniga 
selgesõnaliselt kinnitades. Pärast ametiaja 
lõppu ei tööta nad reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt ega ole juhtival ametikohal, oma 
huve ega sõlmi selliste asutustega 
ärisuheteid mõistliku aja jooksul. Neil on 
vastavalt riigi seadustele täielik pädevus 
reguleeriva asutuse töötajate töölevõtmisel 
ja juhtimisel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid kannavad vastutust oma riigi parlamendi kaudu, kes saab vastutavaks 
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käesoleva direktiivi reguleeriva asutuse juhi ja juhatuse ametisse nimetamise sätete 
ülevõtmise eest: neilt nõutakse asjakohase huvide deklaratsiooni allkirjastamist, millega 
kinnitatakse kõigi sidemete või huvide puudumist raudteesektori osaliste suhtes.

Muudatusettepanek 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse vastava 
liikmesriigi asjaomase asutuse poolt 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. pl

Selgitus

Et mitte rikkuda subsidiaarsuse põhimõtet, peaks olema tagatud vabadus otsustada, milline 
asutus valib raudteesektorit reguleeriva asutuse juhi ja juhatuse. Paljudes riikides on 
reguleerivaks asutuseks riigiasutus ja seetõttu ei saa juhti ja juhatust määrata näiteks 
parlament.

Muudatusettepanek 598
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

3. Raudteesektori reguleeriva asutuse juht 
ja juhatus nimetatakse ja määratakse
pädevate asutuste poolt ametisse 
tähtajaliseks ja pikendatavaks ametiajaks 
selgete ja sõltumatust tagavate eeskirjade 
alusel. Nad valitakse selliste isikute 
hulgast, kes ei ole reguleeritavates 
ettevõtjates ega üksustes otseselt ega 
kaudselt töötanud ega olnud juhtival 
ametikohal, omanud huve ega olnud 
selliste asutustega ärisuhetes kolme aasta 
jooksul enne ametisse nimetamist ja 
ametiaja jooksul. Pärast ametiaja lõppu ei 
tööta nad reguleeritavates ettevõtjates ega 
üksustes otseselt ega kaudselt ega ole 
juhtival ametikohal, oma huve ega sõlmi 
selliste asutustega ärisuheteid vähemalt 
kolme aasta jooksul. Neil on täielik 
pädevus reguleeriva asutuse töötajate 
töölevõtmisel ja juhtimisel.

Or. es

Selgitus

Iga riigi ja piirkonna erinevate asutustega arvestamine.

Muudatusettepanek 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriva asutuse funktsioonid Siseriiklike reguleerivate asutuste
funktsioonid

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on artikli 56 pealkirja täpsustamine.

Muudatusettepanek 600
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 46 lõike 6 
kohaldamist, on taotlejal õigus, kui ta leiab, 
et teda on ebaõiglaselt koheldud, 
diskrimineeritud või muul viisil 
kahjustatud, esitada reguleerivale asutusele 
apellatsioon eelkõige
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või 
vajaduse korral raudteeveo-ettevõtja või 
teenindusrajatise käitaja otsuste vastu, mis 
on seotud:

1. Ilma et see piiraks artikli 46 lõike 6 
kohaldamist, on taotlejal õigus, kui ta leiab, 
et teda on ebaõiglaselt koheldud, 
diskrimineeritud või muul viisil 
kahjustatud, esitada reguleerivale asutusele 
apellatsioon raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja või vajaduse korral raudteeveo-
ettevõtja või raudtee teenindusrajatise 
käitaja otsuste pärast ja millega seoses 
tekib vaidlus, mis on seotud:

Or. en

Selgitus

Rõhutades, et reguleerivale asutusele edasikaebamise õigus antakse siis, kui tekib vaidlus 
seoses ebaõiglase või diskrimineeriva otsusega.

Muudatusettepanek 601
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Reguleeriv asutus on kõige enam 
kahe nädala jooksul kohustatud kõigi 
kaebuste suhtes otsust langetama või 
omaalgatuslikult toimima ja oma 
tegevusega olukorra parandama. Kui 
kaebus on esitatud seoses infrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamisest keeldumise või 
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nende tingimuste edasikaebamisega, mille 
alusel läbilaskevõimet pakutakse, kinnitab 
reguleeriv asutus, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja otsust ei 
ole tarvis muuta, või nõuab selle otsuse 
muutmist vastavalt reguleeriva asutuse 
antud juhistele.
Oma mandaadist ja tähtaegadest 
mittekinnipidavad reguleerivad asutused 
kuuluvad vastavalt artikli 63 lõikes 2 
viidatud menetlusprotsessile Euroopa 
Komisjoni teostatava uurimise alla.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga üritatakse selguse parandamiseks reguleerivat asutust 
puudutavaid artikleid restruktureerida. See hõlmab artikli 56 lõigete 5.1 ja 5.3 sisu. Me 
palume lühendada reguleeriva asutuse otsustusaega kahe nädalani. Palume hõlmata ka 
järelkontrolli menetlusprotsessi juhul, kui reguleeriv asutus käesolevast tähtajast vahendite, 
aja vms puudumise korral kinni ei pea. Ideaalne lahendus oleks suunata juhtum Euroopa 
Komisjoni reguleerivale osakonnale.

Muudatusettepanek 602
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks. 
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata läbi lõike 1 punktid a–g, et 
hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks. 
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.
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Or. fr

Muudatusettepanek 603
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks. 
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks. 
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks olemas vajalik personal ja 
materiaalsed vahendid.

Or. de

Selgitus

Selleks et oma ülesannetega toime tulla ja tõhusalt töötada, peab reguleerival asutusel olemas 
olema vajalik personal ja materiaalsed vahendid.

Muudatusettepanek 604
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida olukorda raudteeteenuste turul, et 
hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib muu 
hulgas, kas raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjad kasutavad võrguaruandes 
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diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatele kaalutlusõigus, mida on 
võimalik kasutada taotlejatevaheliseks 
diskrimineerimiseks. Reguleerival asutusel 
on nende ülesannete täitmiseks vajalik 
organisatsiooniline suutlikkus.

sisalduvaid diskrimineerivaid sätteid 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks.
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.

Or. en

Selgitus

Õiguste selgitamine: raudteeturu olukorra jälgimine on ulatuslikum ja asjakohasem, kui selle 
piiramine konkurentsivõimega, ning ennetaval viisil palju tõhusam tekkivate vaidluste 
lahendamisel. Kontrollimine ja sekkumine selleks, et diskrimineeriva õigusakti mõjud 
peatada, on selge viis ebaõiglast kohtlemist hõlmava vaidluse lahendamiseks: sätete 
võimalike kasutusvõimaluste tõlgenduste pakkumine on väljaspool vahekohtuniku 
reguleerimisala.

Muudatusettepanek 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks.
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära taotlejatevaheline 
diskrimineerimine. Ta kontrollib eelkõige, 
kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks.
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks piisav organisatsiooniline 
suutlikkus siseriikliku transpordivõrgu 
ulatuse, liiklusmahu ja tegutsevate 
käitlejate arvu tõttu.

Or. it
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Muudatusettepanek 606
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerival asutusel on ka pädevus 
jälgida konkurentsi raudteeteenuste turul 
ning vaadata omal algatusel läbi lõike 1 
punktid a–g, et hoida ära 
taotlejatevaheline diskrimineerimine. Ta 
kontrollib eelkõige, kas võrguaruanne 
sisaldab diskrimineerivaid sätteid või kas 
sellega antakse raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatele kaalutlusõigus, mida on 
võimalik kasutada taotlejatevaheliseks 
diskrimineerimiseks. Reguleerival asutusel 
on nende ülesannete täitmiseks vajalik 
organisatsiooniline suutlikkus.

2. Kui reguleeriv asutus saab lõikes 1 
nimetatud kaebuse, siis ta kontrollib 
eelkõige, kas võrguaruanne sisaldab 
diskrimineerivaid sätteid või kas sellega 
antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 
kaalutlusõigus, mida on võimalik kasutada 
taotlejatevaheliseks diskrimineerimiseks.
Reguleerival asutusel on nende ülesannete 
täitmiseks vajalik organisatsiooniline 
suutlikkus.

Or. nl

Muudatusettepanek 607
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus tagab, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kehtestatud tasud on IV peatüki 2. jaoga 
vastavuses ning mittediskrimineerivad. 
Taotlejate ja raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja läbirääkimised infrastruktuuri
kasutustasude üle on lubatud üksnes 
juhul, kui need toimuvad reguleeriva 
asutuse järelevalve all. Reguleeriv asutus 
sekkub, kui läbirääkimised läheksid ilmselt 
vastuollu käesoleva peatüki nõuetega.

3. Reguleeriv asutus tagab, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kehtestatud tasud on IV peatüki 2. jaoga 
vastavuses ning mittediskrimineerivad ja 
taotlejate ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
läbirääkimised nende kasutustasude üle 
vastavad IV peatüki, 2. jao sätetega. 
Reguleeriv asutus sekkub lõikes 1 
määratletud osaliste taotlusel, kui 
läbirääkimised lähevad vastuollu käesoleva 
peatüki nõuetega.

Or. en
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Selgitus

Reguleeriva asutuse kohustusliku vahekohtuniku rolli tõhustamine: menetlusprotsessi 
jälgimine ja mittevastavuse korral sekkumine.

Muudatusettepanek 608
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus tagab, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kehtestatud tasud on IV peatüki 2. jaoga 
vastavuses ning mittediskrimineerivad.
Taotlejate ja raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja läbirääkimised infrastruktuuri 
kasutustasude üle on lubatud üksnes 
juhul, kui need toimuvad reguleeriva 
asutuse järelevalve all. Reguleeriv asutus 
sekkub, kui läbirääkimised läheksid 
ilmselt vastuollu käesoleva peatüki 
nõuetega.

3. Reguleeriv asutus tagab, et
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kehtestatud tasud on IV peatüki 2. jaoga 
vastavuses ning mittediskrimineerivad.

Or. nl

Selgitus

Reguleeriva asutuse roll on järelevalve, mitte poliitika kujundamine või infrastruktuuri-
ettevõtjate ja raudtee-ettevõtjate vahelistes läbirääkimistes osalemine. Ta viib kummagi 
asjaomase osapoole taotlusel läbi järelkontrolle.

Muudatusettepanek 609
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Reguleeriv asutus määrab vastavalt 
artikli 10 lõikele 2, kas teenuse 
peaeesmärk on reisijate vedu eri 
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liikmesriikides asuvate jaamade vahel, 
ning määrab vastavalt artikli 11 lõikele 2, 
kas artiklis 10 nimetatud, lähte- ja 
sihtpunkti vahel osutatavad ning ühe või 
mitme avaliku teenindamise lepinguga 
hõlmatud teenused kahjustavad avaliku 
teenindamise lepingu majanduslikku 
tasakaalu.

Or. fr

Selgitus

Artikkel 11 annab reguleerivale asutusele õiguse otsustada, kas avaliku teenuse üldplaani on 
rikutud. Selguse huvides korratakse seda siin veel ja sellega on asutuse volituste loetelu 
üldhuviteenuste rakendamise raamistikus ammendatud.

Muudatusettepanek 610
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerival asutusel on õigus 
asjassepuutuvas liikmesriigis nõuda 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt, taotlejalt 
ja mis tahes kolmandalt isikult 
asjakohaseid andmeid. Taotletud andmed 
tuleb esitada viivitamata. Reguleerival 
asutusel võimaldatakse jõustada selliseid 
taotlusi sobivate sanktsioonidega, 
sealhulgas trahvidega. Reguleerivale 
asutusele esitatav teave hõlmab kõiki 
andmeid, mida reguleeriv asutus vajab 
apelleerimisega seotud ülesannete 
täitmiseks ja seoses konkurentsi 
jälgimisega raudteeteenuste turul kooskõlas 
lõikega 2. See hõlmab andmeid, mida on 
vaja statistika tegemiseks ja turu 
jälgimiseks.

4. Reguleerival asutusel on õigus 
asjassepuutuvas liikmesriigis nõuda 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt, taotlejalt 
ja mis tahes kolmandalt isikult 
asjakohaseid andmeid. Taotletud andmed 
tuleb esitada viivitamata. Reguleerivale 
asutusele esitatav teave hõlmab kõiki 
andmeid, mida reguleeriv asutus vajab 
apelleerimisega seotud ülesannete 
täitmiseks ja seoses konkurentsi 
jälgimisega raudteeteenuste turul kooskõlas 
lõikega 2. See hõlmab andmeid, mida on 
vaja statistika tegemiseks ja turu 
jälgimiseks. Juhul kui infrastruktuuri-
ettevõtja ei esita vastavat teavet, on 
reguleerival asutusel õigus võtta 
asjakohaseid õigusmeetmeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu
jooksul alates kogu teabe saamisest. 
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt 20 
tööpäeva jooksul alates kaebuse saamisest. 
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Or. en

Selgitus

On oluline, et raudteeveo-ettevõtjad saaksid õigeaegsed otsused oma rongiliinitaotlustele ja 
arbitraažitaotlustele.

Muudatusettepanek 612
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest. 
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest. 
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 613
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest.
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest.

Or. en

Selgitus

Ebaselgete sätete vältimine seoses „soovimatute arengutega“: parandusotsus järgneb ning 
lahendab uuringud ja vaidlused.

Muudatusettepanek 614
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest.
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 

Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest.
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kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Or. nl

Selgitus

Reguleeriv asutus teostab järelevalvet ning ei kujunda poliitikat.

Muudatusettepanek 615
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest.
Vajaduse korral teeb ta omal algatusel 
otsuse asjakohaste meetmete kohta 
kõnealuste turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

5. Reguleeriv asutus peab kaebuste puhul 
otsuse tegema ning võtma meetmeid 
olukorra heastamiseks hiljemalt kahe kuu 
jooksul alates kogu teabe saamisest ning 
tegema pärast poolte ärakuulamist 
vajaduse korral omal algatusel otsuse 
asjakohaste meetmete kohta kõnealuste 
turgude negatiivse arengu 
korrigeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
lõike 1 punkte a–g.

Or. es

Selgitus

Arvesse tuleks võtta nii esitatud tõendeid kui ka asjaomaste poolte tunnistusi.

Muudatusettepanek 616
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriva asutuse otsus on siduv 
kõikidele asjaomastele isikutele, teine 

Reguleeriva asutuse otsus on siduv 
kõikidele asjaomastele isikutele, teine 
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haldusaste ei kontrolli seda. Reguleerival 
asutusel peab olema võimalik jõustada oma 
otsuseid sobivate sanktsioonidega, 
sealhulgas trahvidega.

haldusaste ei kontrolli seda, välja arvatud 
liikmesriikide kohtulikku kontrolli puhul. 
Reguleerival asutusel võimaldatakse 
jõustada selliseid taotlusi sobivate 
sanktsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Konflikte puudutavate otsuste korral 
piiriüleseid raudteeveoteenuseid 
reguleerivate asutuste poolt võivad kõik 
osapooled esitada Euroopa Komisjonile 
apellatsiooni selleks, et saada siduv otsus 
asjaomase otsuse vastavuse kohta ELi 
õigusaktidele.
Euroopa Komisjon peaks nimetama antud 
apellatsioonide jaoks vastutava teenistuse 
mitte hiljem kui kolm kuud pärast 
käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
Vastutav teenistus võtab siduva otsuse 
apellatsiooni kohta vastu 20 tööpäeva 
jooksul alates apellatsiooni saamisest.
Käesolevat korraldust tuleks kahe aasta 
järel hinnata ning see võib komisjoni 
vastutava teenistuse vastutuse 
pikenemiseni.

Or. en

Selgitus

On oluline, et raudteeveo-ettevõtjad saaksid õigeaegsed otsused oma rongiliinitaotlustele ja 
arbitraažitaotlustele. Veelgi enam, Euroopa Komisjoni teenistus peaks olema kättesaadav 
selleks, et võtta vastu otsuseid keeruliste piiriüleseid teenuseid puudutavate apellatsioonide 
kohta, mida tuleks kahe aasta järel hinnata.
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Muudatusettepanek 618
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerival asutusel on ka õigus 
teostada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
ja vajaduse korral raudteeveo-ettevõtjate 
auditeerimist või algatada nende suhtes 
välisaudit, et kontrollida 
raamatupidamisarvestuste lahusust 
käsitleva artikli 6 sätete täitmist.

välja jäetud

Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja kõik 
ettevõtjad või muud üksused, kes 
tegelevad raudteeveoga, raudteeveo eri 
kategooriate integreerimisega või 
infrastruktuuri majandamisega, nagu on 
nimetatud artikli 6 lõigetes 1 ja 2, esitavad 
reguleerivale asutusele üksikasjaliku 
raamatupidamisarvestuse, et reguleeriv 
asutus saaks täita oma eri ülesandeid. 
Reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus peab sisaldama 
vähemalt X lisas nimetatud elemente. 
Reguleeriv asutus võib ka kõnealuse 
raamatupidamisarvestuse alusel teha 
järeldusi seoses riigiabi käsitlevate 
küsimustega, millest ta teavitab selliste 
küsimuste lahendamise eest vastutavaid 
ametiasutusi.
X lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse reguleerimisalas ei ole üldauditite täideviimine raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate tegevuste kohta, reguleeriv asutus peab samas võimalikke 
vaidlusi lahendama; pädevate parlamentaarsete asutuste ülesandeks on nende direktiivi 
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sätete täpse rakendamise hindamine, mida nad on oma õigusraamistikus üle võtnud.

Muudatusettepanek 619
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Reguleeriv asutus konsulteerib 
vähemalt kaks korda aastas 
raudteeteenuste (kaubaveo ja reisijateveo) 
kasutajate esindajatega selleks, et nende 
vaateid raudteeturu kohta arvesse võtta, 
sh teenuste täitmine, 
raudteeinfrastruktuuri kasutustasud, 
raudteeteenuste hindade suurus ja 
läbipaistvuse määr.

Or. en

Selgitus

Konsultatsioonid raudteekasutajatega annaks reguleerivale asutusele tema ülesannete 
täitmise jaoks asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 620
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Reguleeriv asutus konsulteerib 
vähemalt kaks korda aastas 
raudteeteenuste (kaubaveo ja reisijateveo) 
kasutajate esindajatega selleks, et nende 
vaateid raudteeturu kohta arvesse võtta, 
sh teenuste täitmine, 
raudteeinfrastruktuuri kasutustasud, 
raudteeteenuste hindade suurus ja 
läbipaistvuse määr.
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Or. en

Selgitus

Konsultatsioonid raudteekasutajatega annaks reguleerivale asutusele tema ülesannete 
täitmiseks ja raudteevõrgu kasutamise optimeerimiseks asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja kõik 
ettevõtjad või muud üksused, kes tegelevad 
raudteeveoga, raudteeveo eri kategooriate 
integreerimisega või infrastruktuuri 
majandamisega, nagu on nimetatud 
artikli 6 lõigetes 1 ja 2, esitavad 
reguleerivale asutusele üksikasjaliku 
raamatupidamisarvestuse, et reguleeriv 
asutus saaks täita oma eri ülesandeid. 
Reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus peab sisaldama 
vähemalt X lisas nimetatud elemente. 
Reguleeriv asutus võib ka kõnealuse 
raamatupidamisarvestuse alusel teha 
järeldusi seoses riigiabi käsitlevate 
küsimustega, millest ta teavitab selliste 
küsimuste lahendamise eest vastutavaid 
ametiasutusi.

Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja kõik 
ettevõtjad või muud üksused, kes tegelevad 
raudteeveoga, raudteeveo eri kategooriate 
integreerimisega või infrastruktuuri 
majandamisega, eelkõige põhiteenuste 
osutamisega, nagu on nimetatud artikli 6 
lõigetes 1 ja 2, esitavad reguleerivale 
asutusele üksikasjaliku 
raamatupidamisarvestuse, et reguleeriv 
asutus saaks täita oma eri ülesandeid.
Reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus peab sisaldama 
vähemalt X lisas nimetatud elemente. 
Reguleeriv asutus võib ka kõnealuse 
raamatupidamisarvestuse alusel teha 
järeldusi seoses riigiabi käsitlevate 
küsimustega, millest ta teavitab selliste 
küsimuste lahendamise eest vastutavaid 
ametiasutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 8 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 
muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 
menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 623
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 a
Reguleeriva asutuse volitused

1. Artiklis 56 loetletud ülesannete 
täitmiseks on reguleerival asutusel õigus:
a) toetada oma otsuseid asjakohaste 
karistuste, sealhulgas trahvidega.
Reguleeriva asutuse otsus on kõigile 
sellega hõlmatud osapooltele siduv ning 
teised haldusasutused ei kontrolli seda;
b) nõuda raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjalt, taotlejalt ja kõigilt asjaomase 
liikmesriigi küsimusega seotud 
kolmandatelt isikutelt asjakohaseid 
andmeid ning rõhutada oma nõudmist 
sobivate karistuste, sealhulgas ka 
trahvidega. Reguleerivale asutusele 
esitatav teave hõlmab kõiki andmeid, 
mida reguleeriv asutus vajab oma 
apellatsioonidega seotud ülesannete 
täitmiseks ja konkurentsi järelevalveks 
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raudteeteenuste turul ning kodanikele 
juurdepääsu tagamiseks reguleeriva 
asutuse poolt väljendatud põhilistele 
transpordivõimalustele. Siia kuuluvad 
statistika ja turuseire jaoks vajalikud 
andmed. Küsitud andmed tuleb esitada 
ilma asjatute viivitusteta;
c) auditeerida raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjaid ja vajaduse korral raudteeveo-
ettevõtjaid või algatada nende suhtes 
välisauditeid, et kontrollida artiklis 6 
esitatud raamatupidamisarvestuse 
lahususe nõude täitmist.
2. Liikmesriigid tagavad, et reguleeriva 
asutuse otsused on võimalik kohtus läbi 
vaadata. Apellatsioonikaebus ei peata 
reguleeriva asutuse otsuse täitmist.
3. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse otsuste avaldamise.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja kõik 
muud artiklis 6 nimetatud raudteeveoga, 
raudteeveo eri kategooriate 
integreerimisega või infrastruktuuri 
majandamisega tegelevad ettevõtjad või 
muud üksused esitavad reguleerivale 
asutusele täpse raamatupidamisarvestuse, 
et ta saaks oma eri ülesandeid täita.
Esitatav raamatupidamisarvestus peab 
sisaldama vähemalt X lisas nimetatud 
elemente. Reguleeriv asutus võib ka 
kõnealuse raamatupidamisarvestuse 
alusel teha järeldusi seoses riigiabi 
käsitlevate küsimustega, millest ta teavitab 
selliste küsimuste lahendamise eest 
vastutavaid asutusi.

Or. fr

Selgitus

Uus artikkel lisati selguse suurendamiseks. Selles esitatakse reguleeriva asutuse volitused, et 
viia need vastavusse üldhuviteenuste arendamise eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö reguleerivate asutuste vahel. Koostöö reguleerivate asutuste vahel ja 
komisjoni õigused.

Or. it

Selgitus

Ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise tõttu vajab komisjon suuremaid õigusi turu 
reguleerimisel. 

Muudatusettepanek 625
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseriiklikud reguleerivad asutused 
vahetavad andmeid oma töö ja 
otsustuspõhimõtete ning tavade kohta ja 
teevad muul viisil koostööd, et otsustamist 
kogu Euroopa Liidu ulatuses ühtlustada. 
Selleks teevad nad koostööd korrapäraselt 
kokku tulevas töörühmas. Selle ülesande
teostamisel toetab reguleerivaid asutusi
komisjon.

1. Siseriiklikud reguleerivad asutused 
vahetavad andmeid oma töö ja 
otsustuspõhimõtete ning tavade kohta ja 
teevad muul viisil koostööd, et otsustamist 
kogu Euroopa Liidu ulatuses ühtlustada. 
Selleks teevad nad koostööd korrapäraselt 
kokku tulevas võrgustikus. Selle 
saavutamiseks tagab komisjon aktiivse 
koostöö reguleerivate asutuste vahel.
Euroopa Komisjonile antakse 
asjakohased volitused ennetava koostöö 
täideviimiseks reguleerivate asutuste 
vahel ja sammude astumiseks, kui 
reguleerivad asutused ei suuda oma 
mandaati täide viia vastavalt artikli 63 
lõikes 2 viidatud menetlusele.

Or. en
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Selgitus

Komisjonile peaks olema samuti antud piisavad volitused selleks, et tagada ennetav koostöö 
reguleerivate asutuste vahel ning astuda samme nende vastu, kes ei raporteeri /ei tee 
koostööd.

Muudatusettepanek 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseriiklikud reguleerivad asutused 
vahetavad andmeid oma töö ja 
otsustuspõhimõtete ning tavade kohta ja 
teevad muul viisil koostööd, et otsustamist 
kogu Euroopa Liidu ulatuses ühtlustada. 
Selleks teevad nad koostööd korrapäraselt
kokku tulevas töörühmas. Selle ülesande 
teostamisel toetab reguleerivaid asutusi 
komisjon.

1. Siseriiklikud reguleerivad asutused 
loovad ametlikult võrgustiku, et vahetada
andmeid oma töö ja samuti
otsustuspõhimõtete ning tavade kohta,
eesmärgiga neid Euroopa Liidus 
koordineerida ja ühtlustada. Selleks 
tulevad nad regulaarselt kokku algatuse 
alusel ja Euroopa Komisjoni eesistumisel 
tegutsevas võrgustikus.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on luua siseriiklike reguleerivate asutuste ametlik 
koostööstruktuur, mille eesistujaks on Euroopa Komisjon – „reguleerivate asutuste 
võrgustik”.

Muudatusettepanek 627
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni esindajate hulka kuuluvad nii 
konkurentsi peadirektoraadi esindajad kui 
ka liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
esindajad.
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Or. de

Selgitus

Komisjoni esindajate koosseis tuleks kompleksse ja mitut eriala hõlmava temaatika alusel 
moodustada mõlema peadirektoraadi esindajatest.

Muudatusettepanek 628
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob andmebaasi, millesse 
reguleerivad asutused saavad andmeid 
sisestada kõigi ELi õigusaktidega seotud 
kaebemenetluste kohta, nt kaebuste 
kuupäevad, hõlmatud osapooled, 
menetluse peamised probleemid ja 
tõlgendusprobleemid.

Or. en

Muudatusettepanek 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kaebus või omaalgatuslik uurimine 
on seotud rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsuga või tasu määramisega, ja ka 
seoses konkurentsi jälgimisega 
rahvusvaheliste raudteeveoteenuste turul, 
konsulteerib asjaomane reguleeriv asutus 
kõigi teiste liikmesriikide reguleerivate 
asutustega, mida asjaomane rahvusvaheline 
rongiliin läbib, ja taotleb neilt enne otsuse 
tegemist kogu vajaliku teabe.

3. Kui kaebus või omaalgatuslik uurimine 
on seotud rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsuga või tasu määramisega, ja ka 
seoses konkurentsi jälgimisega 
rahvusvaheliste raudteeveoteenuste turul, 
konsulteerib asjaomane reguleeriv asutus 
kõigi teiste liikmesriikide reguleerivate 
asutustega, mida asjaomane rahvusvaheline 
rongiliin läbib, ja taotleb neilt enne otsuse 
tegemist kogu vajaliku teabe. Sellisel juhul 
esitab reguleerivate asutuste võrgustik 
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sellekohase arvamuse.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek kehtestab reguleerivate asutuste võrgustiku arvamuse protseduuri 
rahvusvahelise rongiliiniga seotud kaebuse või uurimise korral.

Muudatusettepanek 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kaebus või omaalgatuslik uurimine 
on seotud rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsuga või tasu määramisega, ja ka 
seoses konkurentsi jälgimisega 
rahvusvaheliste raudteeveoteenuste turul, 
konsulteerib asjaomane reguleeriv asutus 
kõigi teiste liikmesriikide reguleerivate 
asutustega, mida asjaomane rahvusvaheline 
rongiliin läbib, ja taotleb neilt enne otsuse 
tegemist kogu vajaliku teabe.

3. Kui kaebus või omaalgatuslik uurimine 
on seotud rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsuga või tasu määramisega, ja ka 
seoses konkurentsi jälgimisega 
rahvusvaheliste raudteeveoteenuste turul, 
teavitab asjaomane reguleeriv asutus 
komisjoni ja konsulteerib kõigi teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutustega, 
mida asjaomane rahvusvaheline rongiliin 
läbib, ja taotleb neilt enne otsuse tegemist 
kogu vajaliku teabe. Reguleerivad 
asutused teavitavad kord kvartalis 
komisjoni kõigist kaebustest või 
omaalgatuslikult läbiviidud uuringutest 
rahvusvahelistele raudteeveoteenustele 
juurdepääsu või tasu määramise kohta.

Or. it

Selgitus

On soovitatav komisjoni rohkem kaasata rahvusvaheliste raudteeveoteenustega seotud 
vaidluste lahendamisse. 

Muudatusettepanek 631
Peter van Dalen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kaebus või omaalgatuslik uurimine
on seotud rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsuga või tasu määramisega, ja ka 
seoses konkurentsi jälgimisega 
rahvusvaheliste raudteeveoteenuste turul, 
konsulteerib asjaomane reguleeriv asutus 
kõigi teiste liikmesriikide reguleerivate 
asutustega, mida asjaomane rahvusvaheline 
rongiliin läbib, ja taotleb neilt enne otsuse 
tegemist kogu vajaliku teabe.

3. Kui kaebus on seotud rahvusvahelisele 
raudteeliinile juurdepääsuga või tasu 
määramisega, ja ka seoses konkurentsi 
jälgimisega rahvusvaheliste 
raudteeveoteenuste turul, konsulteerib 
asjaomane reguleeriv asutus kõigi teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutustega, 
mida asjaomane rahvusvaheline rongiliin 
läbib, ja taotleb neilt enne otsuse tegemist 
kogu vajaliku teabe.

Or. nl

Muudatusettepanek 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Reguleeriv asutus teavitab komisjoni 
igast otsuse eelnõust, mis on seotud 
rahvusvahelisele raudteeliinile 
juurdepääsu või tasu määramisega ning
rahvusvahelistele raudteeveoteenustele 
juurdepääsu või tasu määramisega.
Komisjon kontrollib otsuse eelnõu 
vastavust Euroopa Liidu õigusele ja 
vajaduse korral nõuab muudatuste 
sisseviimist. 

Or. it

Selgitus

On soovitatav komisjoni rohkem kaasata rahvusvaheliste raudteeveoteenustega seotud 
vaidluste lahendamisse. 



AM\870643ET.doc 105/155 PE467.167v01-00

ET

Muudatusettepanek 633
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused töötavad välja 
ühised põhimõtted ja tavad, mida nad 
järgivad käesoleva direktiivi kohaselt 
neile antud otsustamisõiguse kasutamisel. 
Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et sätestada sellised 
ühised põhimõtted ja tavad. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sätted, mis ei anna midagi, kuid võtavad liikmesriikide vastutusest ära suure osa kontrollist 
siseriiklike raudteesektorite töö üle.

Muudatusettepanek 634
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused töötavad välja 
ühised põhimõtted ja tavad, mida nad 
järgivad käesoleva direktiivi kohaselt 
neile antud otsustamisõiguse kasutamisel. 
Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et sätestada sellised 
ühised põhimõtted ja tavad. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 

välja jäetud
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lõikega 3.

Or. en

Selgitus

Otsuste tegemise põhimõtete ja tavade määratlemine on juba lõikes 1 väljendatud.

Muudatusettepanek 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Reguleerivad asutused töötavad välja 
ühised põhimõtted ja tavad, mida nad 
järgivad käesoleva direktiivi kohaselt neile 
antud otsustamisõiguse kasutamisel.
Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et sätestada sellised 
ühised põhimõtted ja tavad. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi ühetaoline 
rakendamine, võetakse vastu 
rakendusaktidena kooskõlas artikli 63 
lõikega 3.

7. Reguleerivad asutused töötavad 
vastavalt lõikele 1 omavahel teavet 
jagades välja ühised põhimõtted ja tavad, 
mida nad järgivad käesoleva direktiivi 
kohaselt neile antud otsustamisõiguse 
kasutamisel. Komisjon võib vastu võtta ja 
täiendada selliseid ühised põhimõtteid ja 
tavasid vastavalt artiklis 60 viidatud 
menetlusele.

Or. pl

Muudatusettepanek 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused vaatavad ka läbi 
artikli 40 lõike 1 kohaste 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
ühenduste otsused ja tavad, millega 
rakendatakse käesoleva direktiivi sätteid 
või mis muul viisil aitavad hõlbustada 

välja jäetud
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rahvusvahelisi raudteevedusid.

Or. en

Selgitus

Komisjon ja reguleerivad asutused peavad olema hästi teavitatud, kuid nad ei pea äriotsuste 
tegemises osalema.

Muudatusettepanek 637
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivad asutused vaatavad ka läbi 
artikli 40 lõike 1 kohaste 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
ühenduste otsused ja tavad, millega 
rakendatakse käesoleva direktiivi sätteid 
või mis muul viisil aitavad hõlbustada 
rahvusvahelisi raudteevedusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liigne ja ebavajalik nõue, kuna RailNetEurope teavitab Euroopa Komisjoni ja reguleerivaid 
asutusi läbipaistval viisil oma tegevustest juba mitu aastat.

Muudatusettepanek 638
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 7 – teine lõik – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kaks aastat pärast 
direktiivi rakendamist aruande 
liikmesriikide reguleerivate asutuste 
koostöö kohta. Kõnealuse aruande põhjal 
töötab komisjon välja ettepaneku luua 
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keskne Euroopa reguleeriva asutus 
piiriüleste raudteevedude jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 639
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a (uus)
Euroopa Parlament peaks Euroopa 
Komisjonilt reguleerivate asutuste 
võrgustiku kogemuse taustal paluma mitte 
hiljem kui 2012. aastaks esitada õigusakti 
ettepanek Euroopa reguleeriva asutuse 
loomiseks, mis toimib juhul, kui 
siseriiklikud reguleerivad asutused ei 
vasta kaebustele ega tegele kaebustega.

Or. en

Selgitus

Euroopa reguleeriv asutus peaks olema reguleerivate asutuste võrgustiku järel järgmine 
samm. Euroopa reguleeriv asutus ei kaota siseriiklikke reguleerivaid asutusi, vaid pigem 
toimib kõigest apellatsiooniasutusena juhul, kui siseriiklikud reguleerivad asutused ei vasta 
kaebustele ega tegele nendega.

Muudatusettepanek 640
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmist esitab komisjon 
vastavalt käesolevale artiklile aruande 
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liikmesriikide reguleerivate asutuste 
koostöö kohta.

Or. fr

Selgitus

Puudub vajadus luua võrgustik, mis toob endaga kaasa Euroopa Liidu reguleeriva asutuse 
loomise.

Muudatusettepanek 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a: Euroopa Liidu reguleeriv 
asutus
Reguleerivate asutuste võrgustiku 
kogemuste põhjal esitab komisjon 
hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi rakendamist seadusandliku 
ettepaneku Euroopa Liidu reguleeriva 
asutuse loomiseks, millel on kontrolli- ja 
vahekohtuniku funktsioonid riikideülese 
olemusega probleemide korral ning toetav 
funktsioon siseriiklike reguleerivate 
asutuste otsuste suhtes.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu reguleeriva asutuse loomine soovitatava aja jooksul. Selle 
muudatusettepanekuga nõutakse, et Euroopa Komisjon teeks asjakohase ettepaneku 
siseriiklike reguleerivate asutuste võrgustiku raames omandatud kogemuste põhjal.

Muudatusettepanek 642
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe aasta möödumisel selle direktiivi 
vastuvõtmisest esitab komisjon vastavalt 
sellele artiklile raporti riiklike 
reguleerivate asutuste koostööst ning 
annab Euroopa Raudteeagentuurile 
suunised Euroopa tasemelise reguleeriva 
asutuse loomiseks volitustega 
järelevalveks kaubaveokoridoride üle, 
nagu sätestab määrus (EÜ) nr 913/2110 
konkurentsivõimeliseks kaubaveoks 
kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku 
kohta, erilise tähelepanuga 
universaalteenistuste tööle. Euroopa 
Raudteeagentuur korraldab oma töö nii, 
et selle ülesande täitmine toimuks täiesti 
sõltumatult muudest käimasolevatest 
tegevustest. Selle reguleeriva asutuse 
kaubaveokoridoride alase kogemuse 
põhjal otsustab komisjon vajadusel teha 
õigusloomega seotud ettepaneku 
üleeuroopalise reguleeriva asutuse 
loomiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 7 lõike 1 teises 
lõigus, artikli 13 lõike 5 teises lõigus, 
artikli 15 lõike 5 teises lõigus, artikli 20 
kolmandas lõigus, artikli 27 lõikes 2, 
artikli 30 lõike 3 teises lõigus, artikli 31 
lõike 5 teises lõigus, artikli 32 lõike 1 
kolmandas lõigus ja lõikes 3, artikli 35 
lõikes 2, artikli 43 lõikes 1 ja artikli 56 
lõike 8 kolmandas lõigus nimetatud 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 20 lõikes 3
nimetatud delegeeritud õigusakte.
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delegeeritud õigusakte.

Or. de

Selgitus

Kuna kõik teised komisjoni nimetatud artiklid jäävad välja, tuleb arvesse võtta üksnes artikli 
20 lõiget 3.

Muudatusettepanek 644
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel käesoleva 
direktiivi sätete kohaldamist ja jõustamist 
konkreetsel juhul ning teeb kahe kuu 
jooksul alates vastava taotluse saamisest 
artikli 64 lõikes 2 nimetatud menetluse 
korras otsuse, kas kõnealuse meetme 
kohaldamist võib jätkata. Komisjon 
edastab oma otsuse Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja liikmesriikidele.

Komisjon kontrollib siseriikliku 
reguleeriva asutuse või muu pädeva 
siseriikliku asutuse taotluse korral või 
omal algatusel käesoleva direktiivi sätete
kohaldamist ja jõustamist konkreetsel 
juhul. Siseriiklikud reguleerivad asutused 
haldavad oma kavandatavaid otsuseid 
sisaldavat andmebaasi, mis on Euroopa 
Komisjonile juurdepääsetav. Euroopa 
Komisjon teeb kahe kuu jooksul alates 
vastava taotluse saamisest artikli 64 lõikes 
2 nimetatud menetluse korras otsuse, kas 
kõnealuse meetme kohaldamist võib 
jätkata. Komisjon edastab oma otsuse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Käesolevaga ühendatakse paremini siseriikliku reguleeriva asutuse roll ja Euroopa 
Komisjoni järelevalveroll.

Muudatusettepanek 645
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meetmed, mille eesmärk on tagada 
direktiivi ühetaoline rakendamine, võtab 
komisjon rakendusaktidena vastu vastavalt 
artikli 64 lõikes 3 nimetatud 
regulatiivmenetlusele.

3. Artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 4, 
artikli 14 lõike 2 ja artikli 17 lõike 5 
kohased meetmed, mille eesmärk on 
tagada direktiivi ühetaoline rakendamine, 
võtab komisjon rakendusaktidena vastu 
vastavalt artikli 64 lõikes 2 nimetatud 
regulatiivmenetlusele.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, milliste artiklite kohta võib komisjon 
rakendusakte vastu võtta.

Muudatusettepanek 646
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad artiklite [...] ja 
[...] lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt […]. Liikmesriigid 
edastavad nende sätete teksti ning 
kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid kehtestavad artiklite [...] ja 
[...] lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest. 
Liikmesriigid edastavad nende sätete teksti 
ning kõnealuste sätete ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

Käesolevaga muudetakse 3 direktiivi, mida liikmesriigid peaksid olema juba rakendanud, 
seega kõikidele kestvatele rikkumismenetlustele; 12 kuud on rohkem kui piisav.
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Muudatusettepanek 647
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid [...] ja [...] lisa kohaldatakse 
alates [...].

Artikli 55 lõiget 1 kohaldatakse alates 
kolme aasta möödumisest käesoleva 
direktiivi ülevõtmisest.

Or. es

Selgitus

Tõeliselt sõltumatu asutuse loomine nõuab teatavatel juhtudel uut organisatsioonilist 
ülesehitust, uusi õigusnorme, vahendite eraldamist ja uute töötajate töölevõtmist, mis kõik 
nõuab aega. Kõnealuse eesmärgi täitmiseks on soovitatav seada realistlikum tähtaeg ja anda 
rohkem aega. 

Muudatusettepanek 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jaamahoonete ja raudteeveo 
teostamiseks vajalike elementide osad:
ühistransiidi ala, perroonide 
ühendamissüsteem, reisiteabe andmise 
seadmed, vajaduse korral ruumid liikluse 
reguleerimiseks; 

Or. it

Muudatusettepanek 649
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – kuues taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– juurdepääsuteed reisijatele ja kaupadele, 
k.a juurdepääsu võimaldavad sõiduteed;

– raudtee juurdepääsuteed reisijatele ja 
kaupadele, k.a juurdepääsu võimaldavad 
asjaomased ehitisrajatised ja jalakäija-
või sõiduteed;

Or. en

Selgitus

Määratluse selgitamine ja koostamise lõpetamine.

Muudatusettepanek 650
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – kümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– infrastruktuuriüksuse kasutatavad 
ehitised.

– infrastruktuuriüksuse kasutatavad 
ehitised oma ülesannete usaldusväärsuse 
ja vastavuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Vajalik on viide kasutatavatele hoonetele, mis on seotud kõigi infrastruktuuri valdkondade 
funktsioonidega.

Muudatusettepanek 651
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1 lisa – kümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kaubajaamad ja kaubavedude keskused;

Or. de
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Selgitus

Kaubaterminalid ja kaubavedude keskused, mille eest vastutavad raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjad, tuleb lisada raudteeinfrastruktuuri elementide loetellu.

Muudatusettepanek 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – kümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– transpordivõrgu ulatusele vastav 
kaubaterminalide võrgustik;

Or. it

Muudatusettepanek 653
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1 lisa – kümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teenindusrajatised: töökojad, 
hooldustöödeks ette nähtud garaažid, 
ladustus- ja sorteerimisteed, terminalide 
eeljaamad;

Or. de

Muudatusettepanek 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
täidetavad sõltumatuse ja läbipaistvuse 



PE467.167v01-00 116/155 AM\870643ET.doc

ET

kriteeriumid: (nimetatud artikli 3 lõikes 2)
a) artiklis 55 viidatud siseriiklik reguleeriv 
asutus peaks jälgima vastavust 
sõltumatuse ja läbipaistuse 
kriteeriumidega. Kõigil taotlejatel on 
edasikaebamisõigus reguleerivale 
asutusele, kui ta usub, et antud 
sõltumatuse nõudeid ei ole nõuetekohaselt 
täidetud;
b) seaduslikud ja/või lepingulised 
sõltumatuse sätted määratletakse 
kontrollistruktuuri või emaettevõtte ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vahelises 
suhtes, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 
kontserni teiste ettevõtete või 
emaettevõtete poolt kontrollitavate muude 
üksuste vahel, sh eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
aktsionäride koosolekul;
c) emaettevõtte ja/või teiste emaettevõttele 
kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmed ei 
tohi kuuluda raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja juhatusse ega tohi kasutada 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhatuses 
ühtki hääletusõigust;
d) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
juhatuse liikmetel ja juhatavatel 
isikkoosseisu liikmetel, kes täidavad 
põhiülesandeid, on keelatud kolme aasta 
jooksul pärast raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja teenistusest lahkumist 
emaettevõttes või mõnes muus tema 
kontrollitavas üksuses juhtivat ametikohta 
vastu võtta;
e) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
täieliku sõltumatuse tagamiseks ei 
nimetata haldusnõukogu, juhatust, 
nõukogu või raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjat õiguslikult esindavat üksust 
ametisse ühegi kontrollistruktuuri või 
emaettevõtte poolt. See nimetatakse 
ametisse ja saadetakse laiali artiklis 55 
nimetatud reguleeriva asutuse poolt;
f) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
määratleb ja võtab vastu äriplaani artiklis 
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8 osutatud viisil, sõltumatult kõigist 
kontrollistruktuuridest või emaettevõtetest 
ja kõigist raudteeveo-ettevõtjatest;
g) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on 
vajalik organisatoorne võimekus oma
ülesannete täitmiseks sõltumatult kõigist 
raudteeveo-ettevõtjatest ning sel ei ole 
lubatud oma ülesannete täideviimist 
delegeerida üksustele või ettevõtetele, mis 
otseselt või kaudselt kontrollivad, omavad 
huvisid või rakendavad mingit õigust 
raudteeveo-ettevõtja suhtes;
h) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on 
isiklik isikkoosseis ning ta paikneb 
eraldatud tööruumides või piiratud 
juurdepääsuga asukohas. Kaitstakse 
juurdepääsu teabesüsteemidele. Sise-
eeskirjad või töölepingud piiravad selgelt 
suhtlust emaettevõtte või muude tema 
poolt kontrollitavate ettevõtetega 
põhiülesannete täitmisega seotud 
ametlikus teabevahetuses. Raudteeveo-
ettevõtjale ei edastata eelkõige artikli 3 
lõikes 2 määratletud 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
ülesannetega seotud tundlikku äriteavet, 
mis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
valduses;
i) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
isikkoosseisu tasusüsteem põhineb ainult 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tulemuslikkusel.

Or. en

Selgitus

Käesolevad nõuded põhinevad komisjoni 2006. aasta teatise 189 lisas V välja töötatud 
nõuetel. Need määratlevad, millistel tingimustel põhiülesandeid suuremasse asutusse kuuluva 
üksuse poolt rakendatakse.

Muudatusettepanek 655
Werner Kuhn
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
täidetavad sõltumatuse ja läbipaistvuse 
kriteeriumid: (nimetatud artikli 3 lõikes 2)
(a) artiklis 55 viidatud siseriiklik 
reguleeriv asutus peaks jälgima vastavust 
sõltumatuse ja läbipaistuse 
kriteeriumitega. Kõigil taotlejatel on 
edasikaebamisõigus reguleerivale 
asutusele, kui ta usub, et antud 
sõltumatuse nõudeid ei ole nõuetekohaselt 
täidetud;
(b) seaduslikud ja/või lepingulised 
sõltumatuse sätted määratletakse 
kontrollistruktuuri või emaettevõtte ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vahelises 
suhtes, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 
kontserni teiste ettevõtete või 
emaettevõtete poolt kontrollitavate muude 
organite vahel, sh eelkõige 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
aktsionäride koosolekul;
c) emaettevõtte ja/või teiste emaettevõttele 
kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmed ei 
tohi kuuluda raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja juhatusse ja ei tohi kasutada 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhatuses 
ühtki hääletusõigust;
d) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
juhatuse liikmetel ja juhatavatel 
isikkoosseisu liikmetel, kes täidavad 
põhiülesandeid, on keelatud kolme aasta 
jooksul pärast raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja teenistusest lahkumist 
emaettevõttes või mõnes muus tema 
kontrollitavas üksuses juhtivat ametikohta 
vastu võtta;
e) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
täieliku sõltumatuse tagamiseks ei 
nimetata haldusnõukogu, juhatust, 
nõukogu või raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjat õiguslikult esindavat üksust 
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ametisse ühegi kontrollistruktuuri või 
emaettevõtte poolt. See nimetatakse 
ametisse ja saadetakse laiali artiklis 55 
nimetatud reguleeriva asutuse poolt;
f) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
määratleb ja võtab vastu äriplaani artiklis 
8 osutatud viisil, sõltumatult kõigist 
kontrollistruktuuridest või emaettevõtetest 
ja kõigist raudteeveo-ettevõtjatest;
g) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on 
vajalik organisatoorne võimekus oma 
ülesannete täitmiseks sõltumatult kõigist 
raudteeveo-ettevõtetest ning sel ei ole 
lubatud oma ülesannete täideviimist 
delegeerida üksustele või ettevõtetele, mis 
otseselt või kaudselt kontrollivad, omavad 
huvisid või rakendavad mingit õigust 
raudteeveo-ettevõtja suhtes;
h) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on 
isiklik isikkoosseis ning ta paikneb 
eraldatud tööruumides või piiratud 
juurdepääsuga asukohas. Kaitstakse 
juurdepääsu teabesüsteemidele. 
Siseeeskirjad või töölepingud piiravad 
selgelt suhtlust emaettevõtte või muude 
tema poolt kontrollitavate ettevõtetega 
põhiülesannetega täitmisega seotud 
ametliku teabevahetusega. Raudteeveo-
ettevõtjale ei edastata eelkõige artikli 3 
lõikes 2 määratletud 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
ülesannetega seotud tundlikku äriteavet, 
mis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
valduses;
i) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
isikkoosseisu tasusüsteem põhineb ainult 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
tulemuslikkusel.

Or. en

Selgitus

Käesolevad nõuded põhinevad komisjoni 2006. aasta teatise 189 lisas V välja töötatud 
nõuetel. Need määratlevad, millistel tingimustel põhiülesandeid suuremasse asutusse kuuluva 
üksuse poolt rakendatakse.
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Muudatusettepanek 656
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – kümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jaamahoone osa ja talitluslikult olulised 
elemendid raudteevedude teostamiseks: 
ühistransiidi ala, ooteplatvormid ja nende 
katused, perroonide ühendussüsteem 
(tunnelid, jalutusteed, eskalaatorid, liftid), 
reisiteabe andmise seadmed (ekraan, 
tabloo), vajaduse korral ruumid liikluse 
reguleerimiseks (blokeerimisseadme 
kabiin, juhataja tööruumid, 
telefonikeskjaam jne);

Or. it

Selgitus

Jaamahooned kui talitluslikult olulised osad raudteevedude teostamisel peavad olema kantud 
sellisesse infrastruktuuri osade loetellu, mille eest vastutab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja.

Muudatusettepanek 657
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 7 nimetatud põhiülesannete 
loetelu:

välja jäetud

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

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ülesanded on kirjeldatud artikli 3 määratlustes.

Muudatusettepanek 658
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otsuste tegemine infrastruktuuri 
kasutustasu kohta, sealhulgas tasude 
kindlaksmääramine ja kogumine.

– otsuste tegemine infrastruktuuri 
kasutustasu kohta, sealhulgas tasude 
kindlaksmääramine.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
2 lisa – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- otsuste tegemine õiglase ja 
diskrimineerimata juurdepääsu kohta 
teenindusrajatistele vastavalt artiklile 13;

Or. de

Muudatusettepanek 660
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Minimaalne juurdepääsupakett sisaldab 1. Juurdepääsuõigus sisaldab 
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järgmist: alljärgnevaid teenuseid ja raudteerajatisi, 
millega seotud kulud ja vastavad 
kasutustasud makstakse neid pakkuvatele 
asjaomastele raudteeveo-ettevõtjatele, nii 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale kui ka 
asjaomastele ettevõtjatele:

Or. en

Selgitus

Raudteeveoteenuse pakkumine klientidele ohutul ja usaldusväärsel viisil ja raudteeveo-
ettevõtjatele majanduslikult jätkusuutlikul viisil nõuab üldist juurdepääsuõigust kõikidele III 
lisas nimetatud teenustele, sõltumata sellest, milline raudteeveo teenusepakkuja nende eest 
igas liikmesriigis vastutab. Kasutustasud kehtestatakse ja makstakse vastavalt nendega seotud 
kasutamisele.

Muudatusettepanek 661
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) veeremi ohutus- ja tehnokontroll;

Or. en

Selgitus

Ohutusprobleemide hindamise läbiviimine on võtmetegur rongi kasutamise lubamiseks enne 
rongi väljumist.

Muudatusettepanek 662
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) elektrikontaktvõrgu kasutamine 
kohtades, kus see on võimalik;

e) elektrikontaktvõrgu kasutamine ja 
veoelektri kasutamine – kui see on vajalik 
–, kus asjaomased laengud näidatakse 
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eraldi;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 663
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tankimisseadmed, kus see on võimalik; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tankimisrajatised ei peaks olema kaasatud miinimumteenuste paketti, kuna need on juba 
esitatud vabaturule konkurentsi soodustaval viisil. Neid teenuseid tuleb tarnida, kui puuduvad 
alternatiivsed pakkumised või kui neid käsitletakse kui „põhilisi võimalusi”.

Muudatusettepanek 664
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tankimisseadmed, kus see on võimalik; f) tankimisseadmete kasutamine ja kütuse 
tarnimine – kui see on vajalik –, kus 
asjaomased kasutustasud näidatakse 
eraldi;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.
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Muudatusettepanek 665
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) jaamad, jaamahooned ja muud 
rajatised reisijate jaoks, sealhulgas 
sobilikud piletimüügi ruumid ja reisiteabe 
andmise rajatised. Piletimüügiga seotud 
nõuded ei kehti Ühendkuningriigis, kus 
on juba olemas ühine riiklik piletimüügi 
ja teabeandmise süsteem;

Or. en

Selgitus

Juurdepääs piletimüüki ja teabeandmise teenuseid pakkuvate ühistele rajatistele on 
võtmeküsimuseks raudteeveo-ettevõtete, klientide ja muude veoliikide kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 666
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) kaubaveoterminalid;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 667
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) sorteerimisjaamad;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 668
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f d) rongide koostamise rajatised;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 669
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f e) ladustusteed;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.
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Muudatusettepanek 670
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f f) hooldus- ja muud tehnorajatised;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 671
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f g) raudteealase tegevusega seotud 
sadamarajatised;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 672
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f h) hädaabi, sh puksiiriteenuste 
osutamise rajatised;
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Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 673
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f i) reisirongide eelsoojendus;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 674
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f j) erilepingud ohtlike kaupade veo 
juhtimiseks ja/või abi osutamiseks 
erirongide liiklemisel;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 675
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 1 – alapunkt f k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f k) juurdepääs sidevõrgule;

Or. en

Selgitus

III lisa ainulaadne nimekiri.

Muudatusettepanek 676
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti pakutakse juurdepääsu 
teenindusrajatistele ning teenustele 
järgmistes rajatistes:

välja jäetud

a) jaamad, jaamahooned ja muud 
rajatised reisijate jaoks, sealhulgas 
piletimüük ja reisiteabe andmine;
b) kaubaveoterminalid;
c) sorteerimisjaamad;
d) rongide koostamise rajatised;
e) ladustusteed;
f) hooldus- ja muud tehnorajatised;
g) raudteealase tegevusega seotud 
sadamarajatised;
h) hädaabi, sh puksiiriteenuste osutamise 
rajatised.

Or. en

Selgitus

Nimekiri teenustest, mis on ainulaadsesse nimekirja üle kantud.
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Muudatusettepanek 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti pakutakse juurdepääsu 
teenindusrajatistele ning teenustele 
järgmistes rajatistes:

2. Samuti pakutakse juurdepääsu 
teenindusrajatistele ning olemasolevatele
teenustele järgmistes rajatistes:

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et rajatisi ja teenuseid, mis ei ole praegu kõikjal 
kättesaadavad, tuleb kindlasti pakkuda. Selline olukord võib tegelikkuses kaasa tuua 
investeeringuid, mis ei ole kasumlikud.

Muudatusettepanek 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jaamad, jaamahooned ja muud rajatised 
reisijate jaoks, sealhulgas piletimüük ja 
reisiteabe andmine;

a) jaamad, jaamahooned ja muud rajatised 
reisijate jaoks, sealhulgas sobivad ruumid 
piletimüügi ja reisiteabe teenuste jaoks; 
reisiteabe ja piletimüügi teenustele 
peaksid kehtima minimaalsed standardid 
ja/või koostöö erinevate mudelite vahel, et 
lihtsustada nende kasutamist reisijate 
jaoks;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada teksti ja rõhutada vajadust reisiteabe ja 
müügiteenuste minimaalsete standardite järele ja/või koostöö järele erinevate mudelite vahel.
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Muudatusettepanek 679
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
3 lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jaamad, jaamahooned ja muud rajatised 
reisijate jaoks, sealhulgas piletimüük ja 
reisiteabe andmine;

a) jaamad, jaamahooned ja muud rajatised 
reisijate jaoks;

Or. de

Selgitus

Raamistik ei ole vaba ja diskrimineerimata juurdepääsu jaoks piisav. Selgesti ei ole näha, 
milliseid teenuseid tuleb osutada. Tagatud ei ole see, et reisijale pakutakse automaatselt tema 
jaoks „parimat“ pakkujat ning arvesse võetakse hindade sotsiaalset kujundamist 
(soodustused õpilastele ja pensionäridele, püsimarsruudisoodustus). Üksikasjalikud eeskirjad 
tuleb esitada rahvusvahelise reisijateveo direktiivis (mille koostamisest 2011. aastaks teatati 
teatise peatükis 3.2).

Muudatusettepanek 680
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaubajaamad; välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alampunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) hooldus- ja muud tehnorajatised; välja jäetud
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Or. it

Selgitus

Veeremite hooldamine on otseselt seotud raudteevedude ohutuse tagamisega, seetõttu tuleb 
anda raudtee-ettevõtjatele otsene vastutus tagada ohutus neile kuuluvate keskuste kaudu või 
veeremi hankelepingutega.

Muudatusettepanek 682
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f)hooldus- ja muud tehnorajatised; välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 683
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) hooldus- ja muud tehnorajatised; f) hooldus- (v.a põhjaliku hooldustöö 
jaoks rajatistes, mis on mõeldud ainult 
kindlat tüüpi reisijateveoteenuste 
kiirveeremi jaoks) ja muud tehnorajatised;

Or. en

Selgitus

käesoleva muudatusettepanekuga üritatakse välistada põhjalik hooldus rajatistes, mis on 
mõeldud ainult kindlat tüüpi kiirveeremi reisijateteenuste jaoks (Näiteks: Siemens–Alstomi 
materjal), mis on erinevad ning nõuavad kindlat väljaõpet ja kindlat varustust.

Muudatusettepanek 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) hooldus- ja muud tehnorajatised; f) kergem hooldus, sealhulgas 
parandamine, mis võimaldab jätkata 
äritegevust;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on piirata hooldusteenuste minimaalset teenustepaketti, 
mille puhul peab kõigil raudtee-ettevõtjatel olema juurdepääs mittediskrimineerival viisil 
kergematele hooldustöödele, mis võimaldavad jätkata äritegevust.

Muudatusettepanek 685
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) raudteealase tegevusega seotud 
sadamarajatised;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 686
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
3 lisa – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) raudteealase tegevusega seotud 
sadamarajatised;

g) raudteejuurdepääs sadamatele;

Or. de
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Selgitus

Siin valitud sõnastus ei ühti artikliga 10. Selle tõttu tekivad probleemid mõistete 
piiritlemisega, kuna „sadamarajatis“ ei ole piisavalt määratletud. Sadamarajatiste alla 
kuuluvad kõik sadamaehitised (ka nt kraanad, kaid jne). Sadama üldise optimeerimise mõttes 
peaks sadamarajatiste jaotuse üle edaspidi otsustama vaid sadam ise.

Muudatusettepanek 687
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 2 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) hädaabi, sh puksiiriteenuste osutamise 
rajatised.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 688
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) tankimisseadmed, kus see on 
võimalik;

Or. fr

Selgitus

Tankimisrajatised ei peaks olema kaasatud miinimumteenuste paketti, kuna need on juba 
esitatud vabaturule konkurentsi soodustaval viisil. Neid teenuseid tuleb tarnida, kui puuduvad 
alternatiivsed pakkumised või kui neid käsitletakse kui „põhilisi võimalusi”.

Muudatusettepanek 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin



PE467.167v01-00 134/155 AM\870643ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) tankimisseadmed;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lisada tankimisseadmed rajatiste hulka, mis peavad 
olema raudtee-ettevõtjatele kättesaadavad mittediskrimineerival viisil.

Muudatusettepanek 690
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisateenused võivad hõlmata järgmist: välja jäetud
a) veoelektri kasutamine , mille eest 
makstav tasu näidatakse arvel elektri 
kontaktvõrgu kasutustasust eraldi;
b) reisirongide eelsoojendus;
c) kütuse tarnimine, mille eest makstav 
tasu näidatakse arvel tankimisseadmete 
kasutustasust eraldi;
d) erilepingud:
– ohtlike kaupade veo juhtimiseks,
– abi osutamiseks erirongide liiklemisel.

Or. en

Selgitus

Ainulaadsesse nimekirja üle võetud teenused.

Muudatusettepanek 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) veoelektri kasutamine, mille eest 
makstav tasu näidatakse arvel elektri 
kontaktvõrgu kasutustasust eraldi;

a) veoelektri kasutamine, kui raudtee-
ettevõtja otsustab osta oma rongide jaoks 
veoelektrit raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjalt, mitte otse ühelt või mitmelt 
tarnijalt elektriturul.
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja arvetel 
eristatakse antud juhul veoelektri 
tarnimist ning kõikidel juhtudel elektri 
kontaktvõrgu kasutustasu, elektrikadusid 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja rajatistes 
ja kulusid, mis on seotud transpordivõrgu 
või energia jaotamisega;

Or. fr

Selgitus

Kuna energiaturg on konkurentsile avatud, on selle muudatusettepaneku eesmärk anda 
raudtee-ettevõtjatele võimalus valida omale elektrienergia tarnija. Muudatusettepanek 
pooldab ka läbipaistvaid arveid.

Muudatusettepanek 692
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abiteenused võivad hõlmata järgmist: välja jäetud
a) juurdepääs sidevõrgule;
b) täiendava teabe andmine;
c) veeremi tehnokontroll.

Or. en

Selgitus

Ainulaadsesse nimekirja üle võetud teenused.
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Muudatusettepanek 693
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Jagu, milles kirjeldatakse raudteeveo-
ettevõtjatele pakutava infrastruktuuri 
omadusi ning sellele juurdepääsu 
tingimusi. Selles jaos esitatav teave on 
kooskõlas raudteesüsteemi 
koostalitusvõime direktiivi 2008/57/EÜ 
artikli 35 kohaselt avaldatavate 
raudteeinfrastruktuuriregistritega või 
osutab neile.

1. Jagu, milles kirjeldatakse raudteeveo-
ettevõtjatele pakutava infrastruktuuri 
omadusi ning sellele juurdepääsu 
tingimusi, sealhulgas tehno- ja 
ohutuseeskirjad, mis reguleerivad 
raudteesõidukite juurdepääsu, nagu see 
on sätestatud direktiividega nr 
2008/57/EÜ ja 2004/49/EÜ.

Or. en

Selgitus

Ohutuseeskirjad on võrguaruandes peamine ning võtmetähtsusega käsitletav teema, mis peab 
sisaldama vähemalt selget viidet sellele, kust antud teavet on võimalik leida.

Muudatusettepanek 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega ning 
ka muud asjakohast teavet seoses 
juurdepääsuga III lisas loetletud üksnes ühe 
teenuse osutaja poolt pakutavatele 
teenustele. Selles esitatakse üksikasjalik 
teave artiklite 31—36 kohaldamise 
meetodite, eeskirjade ja vajaduse korral 
graafikute kohta nii kulude kui ka tasude 
puhul. See sisaldab teavet tasude muutmise 

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega ning 
ka muud asjakohast teavet seoses 
juurdepääsuga III lisas loetletud üksnes ühe 
teenuse osutaja poolt pakutavatele 
teenustele. Selles esitatakse üksikasjalik 
teave artiklite 31—36 kohaldamise 
meetodite, eeskirjade ja vajaduse korral 
graafikute kohta nii kulude kui ka tasude 
puhul. See sisaldab teavet tasude muutmise 
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kohta, mis on juba otsustatud või mida 
kavandatakse järgmisel viiel aastal.

kohta, mis on juba otsustatud või mida 
kavandatakse järgmisel viiel aastal. Selles 
täpsustatakse ka rahalise hüvitise 
meetmed hilinemise, kvaliteedi 
halvenemise ja eraldatud rongiliinide 
tühistamise korral.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada suurem läbipaistvus seoses rahaliste 
hüvitistega hilinemise, kvaliteedi halvenemise ja eraldatud rongiliinide tühistamise korral.

Muudatusettepanek 695
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega ning 
ka muud asjakohast teavet seoses 
juurdepääsuga III lisas loetletud üksnes ühe 
teenuse osutaja poolt pakutavatele 
teenustele. Selles esitatakse üksikasjalik 
teave artiklite 31–36 kohaldamise 
meetodite, eeskirjade ja vajaduse korral 
graafikute kohta nii kulude kui ka tasude 
puhul. See sisaldab teavet tasude muutmise 
kohta, mis on juba otsustatud või mida 
kavandatakse järgmisel viiel aastal.

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega. 
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasusid 
näidatakse kilomeetri kohta 
turusegmendis. Võimaldatakse samuti 
muu asjakohane teave seoses 
juurdepääsuga III lisas loetletud üksnes ühe 
teenuse osutaja poolt pakutavatele 
teenustele. Selles esitatakse üksikasjalik 
teave artikli 31 lõigete 4 ja 5 kuni artiklini 
36 kohaldamise meetodite, eeskirjade ja 
vajaduse korral graafikute kohta nii kulude 
kui ka tasude puhul. See sisaldab teavet 
tasude muutmise kohta, mis on juba 
otsustatud või mida kavandatakse järgmisel 
viiel aastal.

Or. en

Selgitus

Teabe võimaldamine raudteeinfrastruktuuri kasutamistasu kohta, arvestatuna kilomeetrilt 
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turusegmendi kohta, aitaks taotlejatel hinnanguliselt oma teenuste alustuskulusid arvutada.

Muudatusettepanek 696
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega ning 
ka muud asjakohast teavet seoses 
juurdepääsuga III lisas loetletud üksnes ühe 
teenuse osutaja poolt pakutavatele 
teenustele . Selles esitatakse üksikasjalik 
teave artiklite 31–36 kohaldamise 
meetodite, eeskirjade ja vajaduse korral 
graafikute kohta nii kulude kui ka tasude 
puhul. See sisaldab teavet tasude muutmise 
kohta, mis on juba otsustatud või mida 
kavandatakse järgmisel viiel aastal.

2. Jagu tasu määramise põhimõtete ja 
tariifide kohta. See hõlmab nõuetekohaseid 
üksikasju tasude määramise skeemi kohta 
ning piisavat teavet seoses tasudega. 
Infrastruktuuritasusid näidatakse 
kilomeetri kohta turusegmendis.
Võimaldatakse samuti muu asjakohane 
teave seoses juurdepääsuga III lisas 
loetletud üksnes ühe teenuse osutaja poolt 
pakutavatele teenustele Selles esitatakse 
üksikasjalik teave artiklite 31–36 
kohaldamise meetodite, eeskirjade ja 
vajaduse korral graafikute kohta nii kulude 
kui ka tasude puhul. See sisaldab teavet 
tasude muutmise kohta, mis on juba 
otsustatud või mida kavandatakse järgmisel 
viiel aastal.

Or. en

Selgitus

Teabe võimaldamine raudteeinfrastruktuuri kasutamistasu kohta, arvestatuna kilomeetrilt 
turusegmendi kohta, aitaks taotlejatel hinnanguliselt oma teenuste alustuskulusid arvutada.

Muudatusettepanek 697
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 7 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kolmandate riikide 
konkurentsitingimused nõuavad, võib 
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asjaomane liikmesriik võtta vastu 
erinevaid eeskirju nende 
raudteevõrgustike kasutustasude kohta, 
kus rööpmelaius erineb liidusisesest 
raudtee põhivõrgu omast. Antud eeskirju 
võib avaldada lühemate ajapiirangutega, 
kui on käesoleva direktiiviga kehtestatud, 
ning mis ühilduvad asjaomaste 
kolmandate riikide vastavate 
piirangutega.

Or. en

Selgitus

Käesolev täiendus on vajalik ELi võrkude ja ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks 
võrrelduna kolmandate riikide vastavate üksustega, mis jagavad mittestandardset 
rööpmelaiust (1520 mm). Nende kolmandate riikide raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei 
avalda tasusid eelnevalt (ja nende tasusid on võimalik vastavalt turutingimustele väga 
paindlikult parandada).

Muudatusettepanek 698
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ohutustase ja e) ohutustase, sealhulgas vedurijuhtide 
ning muude piiriülese transpordi töötajate 
hea inglise keele oskus, ja

Or. da

Muudatusettepanek 699
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks, sealhulgas 

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks ja teave 
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minimaalne teenuste osutamise tase 
võimaliku streigi korral ning lepingu 
varajane lõpetamine ja teave kasutajatele;

kasutajatele;

Or. da

Muudatusettepanek 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks, sealhulgas 
minimaalne teenuste osutamise tase 
võimaliku streigi korral ning lepingu 
varajane lõpetamine ja teave kasutajatele;

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks. Need 
hõlmavad ka ajakohase teabe kasutajatele.

Tegevuste korral, mis tulenevad 
sotsiaalkonfliktidest, nt streigid, peab 
olema võimalus kasutajaid vähemalt 24 
tundi enne nende tegevuste toimumist 
teavitada, märkides samuti nende 
liikumisvajaduste rahuldamise 
alternatiivvõimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 701
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks, sealhulgas 
minimaalne teenuste osutamise tase 
võimaliku streigi korral ning lepingu 
varajane lõpetamine ja teave kasutajatele;

9. eeskirjad oluliste tegevushäirete ja 
hädaolukorra kõrvaldamiseks ning lepingu 
varajane lõpetamine ja teave kasutajatele;

Or. en
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Selgitus

Streik on üks põhiõigusi, mille puhul eeskirjad või sotsiaalsete osapoolte kokkulepped on igas 
liikmesriigis autonoomselt erinevalt kehtestatud, seetõttu ei ole võimalik kindlat spetsiifilist 
sätet ühtses ELi õigusakti tekstis hõlmata.

Muudatusettepanek 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu võrgu üldised kulud, sealhulgas 
palgad ja pensionid;

a) kogu võrgu üldised kulud, välja arvatud 
tööjõukulud;

Or. en

Selgitus

Tööjõukulud hõlmavad „ühiku kulu“ töötaja kohta ning neid on võimalik kohandada ka 
liikmesriikide erinevatele arvutuseeskirjadele.

Muudatusettepanek 703
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu võrgu üldised kulud, sealhulgas 
palgad ja pensionid;

a) kogu võrgu üldised kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 704
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu võrgu üldised kulud, sealhulgas 
palgad ja pensionid;

a) kogu võrgu üldised kulud;

Or. en

Selgitus

Artikli 31 lõikes 3 viidatud otsestest kuludest on välja arvatud ainult üldkulud, samas kui 
asjaomaste töötajate palkasid ja pensioneid tuleb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tegevustes 
arvesse võtta ning seepärast otseste kulude arvutuses hõlmata.

Muudatusettepanek 705
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sotsiaalteenused, koolid, lasteaiad, 
restoranid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 706
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sotsiaalteenused, koolid, lasteaiad, 
restoranid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tegevustes hõlmatud töötajatega seotud sotsiaalkulud tuleb 
kaasata otseste kulude arvutusse, kuna need on osa otsesest või kaudsest palgast vastavalt 
igas liikmesriigis kehtestatud erinevatele tööõigusaktidele või lepingutele.
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Muudatusettepanek 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab 
reguleeriva asutuse arvamuse saamiseks 
esitama otseste kulude kalkulatsiooni, 
millesse on kaasatud kulude parameetrid 
ja tegurid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga nähakse ette otseste kulude kalkulatsiooni kontroll reguleeriva 
asutuse poolt.

Muudatusettepanek 708
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1, kusjuures iga järgmise 
punkti all loetletud teenus kuulub 
erinevasse turusegmenti:

3. Juhul kui raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja kehtestab lisatasud, peab ta 
koostama turusegmentide nimekirja, 
millele reguleeriv asutus peab andma 
eelneva omapoolse kinnituse.

Lisatasud on sellised, et liiklusmahud 
individuaalsetes turusegmentides ei 
kasvaks vähem kui liiklusmahud 
konkureerivatel turgudel.
Lisatasude kehtestamiseks tasude 
määramise süsteemis peavad 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
kaalutavad paarid turusegmentide 
nimekirja moodustamisel hõlmama 
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vastavalt artikli 31 lõikele 3 vähemalt üht 
järgmistest:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga määratletakse turupõhine kriteerium, mis sätestab, et 
lisatasud peaksid olema sellised, et liiklusmahud ei kasvaks kehvemini kui muud veoliigid 
muudel konkureerivatel turgudel. Antud selgitus aitaks tuvastada raudteeveo-ettevõtjate 
lisatasude maksmise võime ja toetaks raudteesektori konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 709
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1, kusjuures iga järgmise 
punkti all loetletud teenus kuulub 
erinevasse turusegmenti:

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
määratleb homogeensed turusegmendid ja 
vastavad lisatasud artikli 32 lõike 1 
mõistes turu-uuringu alusel ja pärast 
taotlejatega konsulteerimist.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1. Juhul kui 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kehtestab 
lisatasud, peab ta koostama 
turusegmentide nimekirja, millele 
reguleeriv asutus peab andma oma 
eelneva kinnituse.
Lisatasud on sellised, et liiklusmahud eri 
turusegmentides ei kasvaks vähem kui 
liiklusmahud konkureerivatel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1, kusjuures iga järgmise 
punkti all loetletud teenus kuulub 
erinevasse turusegmenti:

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib 
määratleda homogeensed turud ja 
vastavad lisatasud vastavalt artikli 32 
lõikele 1, kus see on asjakohane, turu-
uuringu põhjal ja pärast taotlejatega 
konsulteerimist, et parandada
liiklusmahtusid kõigis individuaalsetes 
turusegmentides. Raudtee turusegmendid, 
mida tuleks alljärgnevates soovituslikes 
kriteeriumides arvesse võtta, on:

Or. en

Selgitus

See on protseduur, mida raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab järgima vastavalt 
liikmesriikide volitustele kehtestada lisatasud raudtee eri turusegmentidele.

Muudatusettepanek 711
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1, kusjuures iga järgmise 
punkti all loetletud teenus kuulub 
erinevasse turusegmenti:

3. Reguleeriv asutus tagab, et 
raudteeteenuse eest on võimalik maksta 
lisatasu vastavalt artikli 32 lõikele 1, 
kusjuures iga järgmise punkti all loetletud 
teenus kuulub erinevasse turusegmenti:

Or. nl

Muudatusettepanek 712
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1, kusjuures iga järgmise 
punkti all loetletud teenus kuulub 
erinevasse turusegmenti:

3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
määratleb homogeensed turusegmendid ja 
vastavad lisatasud artikli 32 lõike 1 
mõistes turu-uuringu alusel ja pärast 
taotlejatega konsulteerimist.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja näitab 
reguleerivale asutusele, et raudteeteenuse 
eest on võimalik maksta lisatasu vastavalt 
artikli 32 lõikele 1. Juhul kui 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kehtestab 
lisatasud, peab ta koostama 
turusegmentide nimekirja, millele 
reguleeriv asutus peab andma oma 
eelneva kinnituse.

a) 
reisijateveoteenused/kaubaveoteenused;
b) ohtlike kaupu vedavad rongid / muud 
kaubarongid;
c) siseriiklikud teenused / rahvusvahelised 
teenused;
d) kombineeritud veod / otseveod;
e) reisijateveo linnaliin või piirkondlik liin 
/ linnadevaheline liin;
f) marsruutrongid/kogumisrongid;
g) regulaarne rongiteeteenus / 
mitteregulaarne rongiteenus.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 3 – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisad, mis ei mõjuta märkimisväärselt 
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raudteetransporti kõnealuses segmendis 
võrreldes muude veoliikidega;

Or. fr

Selgitus

Rakendatavad lisad ei tohiks mõjutada raudteetranspordi konkurentsivõimet võrreldes muude 
veoliikidega.

Muudatusettepanek 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 3 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) teenused avaliku teeninduse 
lepingute kohaselt / teenused, millele on 
avatud juurdepääs;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada uut tüüpi turusegment: teenused avaliku 
teeninduse lepingute kohaselt / teenused, millele on avatud juurdepääs.

Muudatusettepanek 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 3 – alapunkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) kiirrongid / tavalised rongid;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada uut tüüpi turusegment: kiirrongid / tavalised 
rongid.
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Muudatusettepanek 716
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teavitab 
raudteeveo-ettevõtjaid viivituste 
arvutamise aluseks olevast liiklusgraafikust 
vähemalt viis päeva enne rongi liikumist;

b) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teavitab 
raudteeveo-ettevõtjaid viivituste 
arvutamise aluseks olevast liiklusgraafikust 
vähemalt viis päeva enne rongi liikumist. 
Liikmesriigid võivad tehnoloogiliselt ELi 
raudtee põhivõrgust eraldatud võrkudele 
erinevaid tähtaegu kohaldada ning 
lubada kooskõlastamist kolmandate 
riikide raudteevõrkudega.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 5 – Tabel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubavedu: Kaubavedu:
Aasta Tasude 

vähendamine
Aasta Tasude 

vähendamine
2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
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2024 1% 2024 2%
Or. fr

Selgitus

Ajutine tasude vähendamine ETCS-süsteemi kasutavate rongide puhul peaks olema tõeliseks 
stiimuliks seda tehnoloogiat kasutada. Seetõttu peaks tasude vähendamine algama varem ja 
olema suurem.

Muudatusettepanek 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ETCS-süsteemi kasutavate rongide 
infrastruktuuri kasutustasusid 
vähendatakse ajutiselt vastavalt artikli 32 
lõikele 3 järgmiselt:

välja jäetud

Kaubavedu:

Aasta Tasude 
vähendamine

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Reisijatevedu
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Aasta Tasude 
vähendamine

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Selgitus

Tasude vähendamine peaks edendama täielikule koostalitlusele üleminekut (veeremite ja 
infrastruktuuri osas). Kui teha suuri hinnaalandusi ETCS-süsteemiga rongidele, tähendab 
see, et haldaja suunab kulud teiste ettevõtjate kanda, kelle veeremid ei ole ETCS-süsteemiga 
varustatud ning sellel oleks kavandatava sätte eesmärgile vastupidine mõju. Hinnaalanduse 
suurus peaks sõltuma mitmetest teguritest (tehnilise võrgustiku suurus ja parameetrid, 
sealhulgas ERTMS-liini pikkus ja võimalikud renoveerimiskavad).

Muudatusettepanek 719
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 5 – tabel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubavedu: Kaubavedu:
Aasta Tasude 

vähendamine
Aasta Tasude 

vähendamine

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %
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Or. ro

Selgitus

Eesmärk on edendada rongide varustamist ETCS-süsteemidega ja anda raudteetranspordi 
ettevõtjatele piisavalt aega kavandada ja realiseerida selleks vajalikke investeeringuid.

Muudatusettepanek 720
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 5 – tabel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijatevedu Reisijatevedu

Aasta Tasude 
vähendamine

Aasta Tasude 
vähendamine

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro
Selgitus

Eesmärk on edendada rongide varustamist ETCS-süsteemidega ja anda raudteetranspordi 
ettevõtjatele piisavalt aega kavandada ja realiseerida selleks vajalikke investeeringuid.

Muudatusettepanek 721
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 9 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hoolimata ülalmainitust, võivad 
nende võrgustike liiklusgraafikute 
koostamise ja liinide jaotamise protsessid, 
mis ühendavad liikmesriike ja 
kolmandaid riike ja mille rööpmelaius 
erineb liidusisesest raudtee põhivõrgust, 
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toimuda spetsiifilise menetluskorra ja 
tingimuste alusel, mis rakenduvad sellele 
spetsiifilisele võrgule.

Or. en

Muudatusettepanek 722
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X LISA välja jäetud

Reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus

(nimetatud artikli 56 lõikes 8)
Reguleerivale asutusele kooskõlas artikli 
56 lõikega 8 esitatav 
raamatupidamisarvestus sisaldab 
vähemalt järgmisi elemente:

1. Raamatupidamisarvestuste lahusus

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, kes 
esitavad reguleerivale asutusele 
raamatupidamisarvestuse, ja kõik 
ettevõtjad või muud üksused, kes 
tegelevad raudteeveoga või raudteeveo eri 
kategooriate integreerimisega või saavad 
avaliku sektori vahendeid:
a) lisavad eraldi kasumiaruanded ja 
bilansid kaubaveo, reisijateveo ja 
infrastruktuuri majandamise kohta;
b) esitavad põhjaliku teabe avaliku sektori 
vahendite ja muude hüvitiste üksikute 
allikate ja kasutamise kohta läbipaistvalt 
ja üksikasjalikult, sealhulgas põhjaliku 
ülevaate äriühingu rahavoogudest, et 
saaks kindlaks teha, kuidas on kasutatud 
avaliku sektori kõnealuseid vahendeid ja 
muid hüvitisi; 
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c) lisavad kooskõlas reguleeriva asutuse 
nõuetega kulu- ja kasuliigid, et oleks 
võimalik kindlaks teha, kas neid eri 
tegevusi ristsubsideeriti;
d) esitavad nii üksikasjaliku teabe nagu 
reguleeriv asutus peab vajalikuks ja 
proportsionaalseks;
e) lisavad dokumendi, milles on esitatud 
meetod, mida kasutatakse kulude 
jaotamiseks eri tegevusvaldkondade vahel.
Kui reguleeritav ettevõtja on osa 
kontsernist, koostatakse reguleerivale 
asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus kogu kontserni 
kohta ja iga tütarettevõtja kohta. Peale 
selle tuleb reguleerivale asutusele 
esitatavasse raamatupidamisarvestusse 
lisada kõik ettevõttesiseste maksete 
üksikasjad, et tagada avaliku sektori 
vahendite nõuetekohane kasutamine.
2. Raudteele juurdepääsu tasude 
jälgimine
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate poolt 
reguleerivale asutusele esitatavas 
raamatupidamisarvestuses:
a) esitatakse erinevad kululiigid, eelkõige 
esitatakse piisavalt teavet eri teenuste või 
teenusegruppide piirkulude / otseste 
kulude kohta nii, et infrastruktuuri 
kasutustasusid oleks võimalik jälgida;
b) esitatakse piisavalt teavet, mis 
võimaldab jälgida teenuste (või 
teenusegruppide) eest makstud üksikuid 
tasusid. Reguleeriva asutuse nõudmisel 
sisaldab see teavet üksikute teenuste
mahu, hinna ning sise- ja välisklientidelt 
saadud kogutulu kohta;
c) esitatakse üksikute teenuste (või 
teenusegruppide) kulu ja tulu, võttes 
aluseks reguleeriva asutuse nõutava 
asjakohase kulumeetodi, et teha kindlaks 
võimalik konkurentsi pärssiv 
hinnakujundus (ristsubsideerimine, 
turuvallutuslik hinnakujundus ja liiga 
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kõrge hinna kehtestamine).
3. Finantstulemuslikkuse näitajad
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate poolt 
reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus hõlmab:
a) finantstulemuslikkuse aruannet;
b) kulude eelarvestuse kokkuvõtet;
c) hoolduskulude eelarvestuse aruannet;
d) talituskulude aruannet;
e) kasumiaruannet;
f) põhjendavaid märkusi, millega 
vajaduse korral täiendatakse ja 
selgitatakse aruandeid.
4. Muud küsimused
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt 
reguleerivale asutusele esitatavat 
raamatupidamisaruannet kontrollib 
sõltumatu audiitor. Audiitori aruanne 
lisatakse reguleerivale asutusele 
esitatavale raamatupidamisarvestusele.
Reguleerivale asutusele esitatav 
raamatupidamisarvestus sisaldab 
kasumiaruannet ja bilanssi ning see 
viiakse vastavusse ettevõtja kohustusliku 
raamatupidamisarvestusega ning kõikide 
vastavusseviidud punktide kohta 
esitatakse selgitused.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 56 lõike 8 kustutamisega on see reguleeriva asutuse reguleerimisulatusest 
väljas.

Muudatusettepanek 723
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 10 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisavad eraldi kasumiaruanded ja 
bilansid kaubaveo, reisijateveo ja 
infrastruktuuri majandamise kohta;

a) lisavad eraldi kasumiaruanded ja 
bilansid kaubaveo, reisijateveo ja 
infrastruktuuri majandamise kohta; need 
tuleb siduda näitajate ja täidetud 
eesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Eesmärkide ja näitajatega sidumine võimaldab kasumit ja kahjumit paremini hinnata.

Muudatusettepanek 724
Debora Serracchiani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 10 – punkt 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisavad kooskõlas reguleeriva asutuse 
nõuetega kulu- ja kasuliigid, et oleks 
võimalik kindlaks teha, kas neid eri 
tegevusi ristsubsideeriti;

c) lisavad kooskõlas artiklis 6 sisalduvate 
ja reguleeriva asutuse poolt vajalikuks ja 
proportsionaalseks hinnatud nõuetega 
kulu- ja kasuliigid, et oleks võimalik 
kindlaks teha, kas neid eri tegevusi 
ristsubsideeriti;

Or. en


