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Tarkistus 460
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa tarvittavat järjestelyt 
seuratakseen teknisiä ja taloudellisia 
edellytyksiä ja markkinoiden kehitystä 
Euroopan rautatieliikenteessä.

1. Komissio toteuttaa tarvittavat järjestelyt 
seuratakseen teknisiä ja taloudellisia 
edellytyksiä, markkinoiden ja työllisyyden 
kehitystä, sosiaalisia oloja sekä EU:n 
kilpailusääntöjen noudattamista Euroopan 
rautatieliikenteessä.

Or. ro

Perustelu

Työllisyyden ja sosiaaliolojen sekä EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen seuraaminen on 
erittäin tärkeää yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen kehitykselle.

Tarkistus 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 
alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, 
osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä 
voisivat paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia.

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja 
Euroopan rautatieviraston edustajia sekä
asianomaisten alojen edustajia, käyttäjät 
mukaan lukien, osallistumaan tiiviisti 
työhönsä, jotta nämä voisivat paremmin 
seurata rautatiesektorin kehittämistä ja 
markkinoiden kehitystä, arvioida 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja 
analysoida komission suunnittelemien 
toimenpiteiden vaikutuksia.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan Euroopan parlamentin ja Euroopan rautatieviraston 
osallistuminen komission työhön.

Tarkistus 462
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 
alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, 
osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä 
voisivat paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia.

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden ja erityisesti 
sääntelyelinten edustajia sekä
asianomaisten alojen edustajia, 
työmarkkinaosapuolet ja rautateiden 
käyttäjiä edustavat järjestöt mukaan 
lukien, osallistumaan tiiviisti työhönsä, 
jotta nämä voisivat paremmin seurata 
rautatiesektorin kehittämistä ja 
markkinoiden kehitystä, arvioida 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja 
analysoida komission suunnittelemien 
toimenpiteiden vaikutuksia.

Or. fr

Perustelu

Komission olisi otettava työmarkkinaosapuolten ja käyttäjien edustajat mukaan 
rautatiemarkkinoiden toiminnan seurantaan. Euroopan rautatieviraston puolestaan olisi 
keskityttävä varmistamaan turvallisuuden mahdollisimman korkea taso.

Tarkistus 463
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia, sääntelyelinten 
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alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, 
osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä 
voisivat paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia.

edustajat mukaan lukien, sekä 
asianomaisten alojen edustajia, 
rautatiesektorin työmarkkinaosapuolet ja 
asiakkaat mukaan lukien, osallistumaan 
tiiviisti työhönsä, jotta nämä voisivat 
paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia. Komissio kuulee tarvittaessa 
myös Euroopan rautatievirastoa.

Or. nl

Tarkistus 464
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 
alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, 
osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä 
voisivat paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia.

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden, sääntelyelinten ja 
asianomaisten rautatieyritysten edustajia 
ja asianomaisten alojen edustajia, käyttäjät 
mukaan lukien, osallistumaan tiiviisti 
työhönsä, jotta nämä voisivat paremmin 
seurata rautatiesektorin kehittämistä ja 
markkinoiden kehitystä, arvioida 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja 
analysoida komission suunnittelemien 
toimenpiteiden vaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 465
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 
alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, 
osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä 
voisivat paremmin seurata rautatiesektorin 
kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, 
arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta ja analysoida komission 
suunnittelemien toimenpiteiden 
vaikutuksia.

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu 
jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten 
alojen edustajia, ammattiyhdistykset, 
ammattiliitot ja käyttäjien edustajat
mukaan lukien, osallistumaan tiiviisti 
työhönsä, jotta nämä voisivat paremmin 
seurata rautatiesektorin kehittämistä ja 
markkinoiden kehitystä, arvioida 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja 
analysoida komission suunnittelemien 
toimenpiteiden vaikutuksia.

Or. ro

Perustelu

Koska ammattiyhdistyksillä ja -liitoilla ja erityisesti rautatiepalvelujen käyttäjillä on 
merkittävä rooli, on tärkeää, että niitä kuullaan ja että ne auttavat komissiota Euroopan 
rautatiealan markkinoiden teknisten ja taloudellisten edellytysten ja kehityksen 
seuraamisessa.

Tarkistus 466
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio seuraa verkkojen käyttöä ja 
puite-edellytysten kehitystä 
rautatiesektorilla, erityisesti 
infrastruktuurimaksujen perimistä, 
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä, 
investointeja rautatieinfrastruktuuriin, 
hintojen ja rautatieliikennepalvelujen 
laadun kehittymistä, julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
sisältyviä rautatieliikennepalveluja ja 
toimilupien myöntämistä sekä 
yhdenmukaistamisen astetta 
jäsenvaltioiden välillä. Komissio varmistaa 
aktiivisen yhteistyön jäsenvaltioiden 
asianomaisten sääntelyelinten kesken.

3. Komissio seuraa verkkojen käyttöä ja 
puite-edellytysten kehitystä 
rautatiesektorilla, erityisesti 
infrastruktuurimaksujen perimistä, 
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä, 
investointeja rautatieinfrastruktuuriin, 
hintojen ja rautatieliikennepalvelujen 
laadun kehittymistä, julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
sisältyviä rautatieliikennepalveluja ja 
toimilupien myöntämistä sekä 
markkinoiden avaamisen astetta ja
yhdenmukaistamisen astetta 
jäsenvaltioiden välillä. Komissio varmistaa 
aktiivisen yhteistyön jäsenvaltioiden 
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asianomaisten sääntelyelinten kesken.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivin uudelleen laatimisessa on erittäin tärkeää korostaa rautatiesektorin 
sisämarkkinoiden toteuttamisen merkitystä. Sen saavuttamisessa markkinoiden avaaminen ja 
terve kilpailu ovat olennaisia asioita.

Tarkistus 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio seuraa verkkojen käyttöä ja 
puite-edellytysten kehitystä 
rautatiesektorilla, erityisesti 
infrastruktuurimaksujen perimistä, 
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä, 
investointeja rautatieinfrastruktuuriin, 
hintojen ja rautatieliikennepalvelujen 
laadun kehittymistä, julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
sisältyviä rautatieliikennepalveluja ja 
toimilupien myöntämistä sekä 
yhdenmukaistamisen astetta 
jäsenvaltioiden välillä. Komissio varmistaa 
aktiivisen yhteistyön jäsenvaltioiden 
asianomaisten sääntelyelinten kesken.

3. Komissio seuraa verkkojen käyttöä ja 
puite-edellytysten kehitystä 
rautatiesektorilla, erityisesti 
infrastruktuurimaksujen perimistä, 
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä, 
investointeja rautatieinfrastruktuuriin, 
hintojen ja rautatieliikennepalvelujen 
laadun kehittymistä, julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin 
sisältyviä rautatieliikennepalveluja ja 
toimilupien myöntämistä sekä 
yhdenmukaistamisen astetta 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä 
etenkin sosiaalisten oikeuksien alalla. 
Komissio varmistaa aktiivisen yhteistyön 
jäsenvaltioiden asianomaisten 
sääntelyelinten kesken.

Or. fr

Tarkistus 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen:

4. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle säännöllisesti vähintään 
neljän vuoden välein kertomuksen:

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään täsmentämään, kuinka usein komission olisi raportoitava 
työstään parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 469
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rautatiepalvelujen sisämarkkinoiden 
kehityksestä;

a) rautatiepalvelujen sisämarkkinoiden 
kehityksestä, mukaan lukien 
markkinoiden avaamisen aste;

Or. en

Tarkistus 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sektorin työolosuhteista kussakin 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Virheellinen konsolidointi. Ehdotettu sanamuoto perustuu 26. helmikuuta 2001 yhteisön 
rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta 
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annettuun direktiiviin 2004/51/EY. Mietinnössä olisi myös otettava huomioon työntekijöihin 
vaikuttavat seikat, koska työntekijät ovat avainasemassa tehokkaan ja turvallisen 
rautatiejärjestelmän luomisessa.  Lisäksi sitä voitaisiin ja sitä pitäisi käyttää keinona 
saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet.

Tarkistus 471
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio seuraa kunnossapidon 
markkinoiden kehitystä ja tekee 
viimeistään vuonna 2012 selvityksen, 
jossa arvioidaan kunnossapidon 
markkinoiden avaamisesta saatavia 
hyötyjä. Selvityksessä olisi tarkasteltava, 
miten kunnossapidon markkinoiden 
avaaminen vaikuttaisi rautatieyritysten 
markkinoihin ja miten sen avulla 
voitaisiin edelleen parantaa 
rautatieyritysten mahdollisuuksia käyttää 
rautateihin liittyviä palveluja.

Or. en

Perustelu

On tarkasteltava mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta huomattavasti kunnossapidon 
markkinoiden avulla. Selvityksen ja kunnossapidon markkinoiden seurannan tulokset voivat 
johtaa siihen, että komissio ryhtyy sääntelyyn.

Tarkistus 472
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain liitteessä IV eritellyt tiedot sekä 

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain liitteessä IV eritellyt tiedot sekä 
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muut komission pyytämät tarvittavat tiedot. muut komission pyytämät tarvittavat tiedot, 
etenkin tiedot
a) edistymisestä markkinoiden 
avaamisessa ja terveen kilpailun 
edistämisessä kussakin jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivin uudelleen laatimisessa on erittäin tärkeää korostaa rautatiesektorin 
sisämarkkinoiden toteuttamisen merkitystä. Sen saavuttamisessa markkinoiden avaaminen ja 
terve kilpailu ovat olennaisia asioita.

Tarkistus 473
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain liitteessä IV eritellyt tiedot sekä 
muut komission pyytämät tarvittavat tiedot.

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain liitteessä IV eritellyt tiedot sekä 
muut komission pyytämät tarvittavat tiedot.

Rautatieyritysten tekemät valitukset, 
ilmoitukset ja muut vastalauseet sekä 
infrastruktuurin haltijoiden, entisten 
valtion omistamien rautatieyhtiöiden 
ja/tai niiden seuraajien harjoittamat 
syrjivät tai muut haitalliset toimet 
ryhmitellään tyypeittäin ja niiden määrät 
lasketaan ja nämä tiedot julkistetaan.

Or. de

Tarkistus 474
Debora Serracchiani

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

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain liitteessä IV eritellyt tiedot sekä 
muut komission pyytämät tarvittavat tiedot.

Jäsenvaltiot toimittavat komission 
suorittamaa markkinoiden seurantaa varten 
vuosittain seuraavat tiedot sellaisina kuin 
ne on eritelty liitteessä IV sekä muut 
komission pyytämät tarvittavat tiedot:
a) rautatieliikenteen suoritustason 
kehittyminen ja korvaukset julkisen 
palvelun velvoitteista;
b) rautatieyritysten liikennemuoto-osuus 
kaikista liikennesuoritteista;
c) sääntelyelinten resurssit ja toiminnot, 
jotka on omistettu niiden toiminnalle 
valituseliminä;
d) vakiintuneen rautatieyrityksen 
rakenneuudistuksessa tapahtunut 
merkityksellinen kehitys ja hyväksytyt tai 
toteutetut kansalliset liikennestrategiat 
edellisen vuoden aikana;
e) jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
rautatieliikenteen alalla toteutetut 
merkittävät koulutusaloitteet tai 
-toimenpiteet;
f) rautatieyritysten, infrastruktuurin 
haltijoiden ja muiden rautatiesektorilla 
toimivien yritysten työehdot ja sosiaaliset 
olot edellisen vuoden lopussa;
g) investoinnit suurten nopeuksien 
rautatieverkkoon edellisen vuoden 
aikana;
h) rataverkon pituus edellisen vuoden 
lopussa;
i) radan käyttömaksut edellisen vuoden 
aikana;
j) tämän direktiivin 35 artiklan mukaisen 
suorituskannustinjärjestelmän 
olemassaolo;
k) toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen myöntämien käytössä 
olevien toimilupien lukumäärä;
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l) ERTMS:n käyttöönottotilanne;
m) rataverkossa edellisen vuoden aikana 
sattuneiden vaaratilanteiden, 
onnettomuuksien ja vakavien 
onnettomuuksien lukumäärä sellaisina 
kuin ne on määritelty direktiivissä 
2004/49/EY;
n) muu merkityksellinen kehitys.

Or. en

Tarkistus 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 476
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se on 
sijoittautunut edellyttäen, että yhteensä yli 

1. Rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se on 
sijoittautunut. Jäsenvaltio päättää sen 



PE467.167v01-00 12/161 AM\870643FI.doc

FI

50 prosenttia siitä on jäsenvaltioiden tai 
jäsenvaltioiden kansalaisten omistuksessa 
ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko 
suoraan tai epäsuorasti yhden tai 
useamman muun yrityksen välityksellä, 
jollei muuta määrätä sellaisessa 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka osapuoli Euroopan 
unioni on.

alueelle sijoittautuneen rautatieyrityksen 
esittämästä toimilupahakemuksesta, jos 
yhteensä yli 50 prosenttia yrityksestä on 
EU:n ulkopuolisten kolmansien 
osapuolten omistuksessa ja jos yritys on 
näiden kolmansien osapuolten
tosiasiallisessa määräysvallassa joko 
suoraan tai epäsuorasti yhden tai 
useamman muun yrityksen välityksellä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen tarkoituksena on suojella unionin ulkopuolisten maiden 
naapurimaiden rautatieliikenteen harjoittajia näiden kolmansien maiden rautatieyritysten 
ylivoimalta silloin kun ne kohtelevat EU:n liikenteenharjoittajia kilpailusääntöjen vastaisesti.  
Tekstin uusi sanamuoto (jossa mainitaan selvästi, että säännös koskee kolmansia osapuolia) 
antaa jäsenvaltioille viimesijaisen oikeuden torjua kolmannen osapuolen esittämä 
toimilupahakemus. Komission esittämät perusteet säilytetään ennallaan.

Tarkistus 477
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se 
on sijoittautunut edellyttäen, että yhteensä 
yli 50 prosenttia siitä on jäsenvaltioiden 
tai jäsenvaltioiden kansalaisten 
omistuksessa ja tosiasiallisessa 
määräysvallassa joko suoraan tai 
epäsuorasti yhden tai useamman muun 
yrityksen välityksellä, jollei muuta 
määrätä sellaisessa kolmannen maan 
kanssa tehdyssä sopimuksessa, jonka 
osapuoli Euroopan unioni on.

1. Rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se on 
sijoittautunut.

Or. fr
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Perustelu

Komission lisäämät yksityiskohdat eivät lisää oikeudellista selvyyttä vaan tekevät 
säännöksestä vaikeasti ymmärrettävän.

Tarkistus 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se on 
sijoittautunut edellyttäen, että yhteensä yli 
50 prosenttia siitä on jäsenvaltioiden tai 
jäsenvaltioiden kansalaisten omistuksessa 
ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko 
suoraan tai epäsuorasti yhden tai 
useamman muun yrityksen välityksellä, 
jollei muuta määrätä sellaisessa kolmannen 
maan kanssa tehdyssä sopimuksessa, jonka 
osapuoli Euroopan unioni on.

1. Kolmannesta maasta peräisin olevalla
rautatieyrityksellä on oikeus hakea 
toimilupaa siinä jäsenvaltiossa, johon se on 
sijoittautunut, jos Euroopan unionin 
rautatieyrityksillä on vastaavat oikeudet 
tässä kolmannessa maassa, jollei muuta 
määrätä sellaisessa kolmannen maan 
kanssa tehdyssä sopimuksessa, jonka 
osapuoli Euroopan unioni on

Or. en

Perustelu

Uudella sanamuodolla saadaan aikaan perusteiden vastavuoroisuus.

Tarkistus 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan soveltamiseksi 
noudatettavan menettelyn yksityiskohdat, 
mukaan lukien toimiluvan yhteisen mallin 
käyttö. Kyseiset toimenpiteet, joiden 

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan soveltamiseksi 
noudatettavan menettelyn yksityiskohdat, 
mukaan lukien toimiluvan yhteisen mallin 
käyttö. Kyseiset toimenpiteet, joiden 
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tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksinä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksinä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Menettelyt ja perusteet, joita kansallisten viranomaisten on noudatettava, ovat hyvin tärkeitä 
toimintapuitteiden yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Siksi olisi parempi ilmaista 
voimakkaammin niiden hyväksymisen ajoittaminen.

Tarkistus 480
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ei ole tuomittu vakavasta tai toistuvasta
sosiaali- tai työlainsäädännön rikkomisesta, 
mukaan lukien työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevan lainsäädännön 
velvoitteiden rikkominen, eikä, jos 
kyseessä on yhtiö, jonka tavoitteena on 
tullimenettelyjen alaisen rajat ylittävän 
tavaraliikenteen harjoittaminen, ole 
tuomittu tullilainsäädännön vaatimusten 
rikkomisesta.

d) ei ole tuomittu mistään sosiaali- tai 
työlainsäädännön rikkomisesta, mukaan 
lukien turvallisuutta, työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevan lainsäädännön 
velvoitteiden rikkominen, eikä, jos 
kyseessä on yhtiö, jonka tavoitteena on 
tullimenettelyjen alaisen rajat ylittävän 
tavaraliikenteen harjoittaminen, ole 
tuomittu tullilainsäädännön vaatimusten 
rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusmääräysten noudattamista on korostettava.

Tarkistus 481
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset täyttyvät, kun hakijana oleva 
rautatieyritys voi osoittaa, että sillä on tai 
vastaisuudessa on hallintorakenne, jolla on 
tarvittavat tiedot tai kokemus turvallisen ja 
luotettavan toiminnan hallinnan ja 
valvonnan harjoittamiseen toimiluvassa 
yksilöidyn toimintatyypin osalta.

Ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset täyttyvät, kun hakijana oleva 
rautatieyritys voi osoittaa, että sillä on tai 
vastaisuudessa on hallintorakenne, jolla on 
tarvittavat tiedot tai kokemus turvallisen ja 
luotettavan toiminnan hallinnan ja 
valvonnan harjoittamiseen toimiluvassa 
yksilöidyn toimintatyypin osalta. Tämän 
vuoksi siltä on myös vaadittava julkisen 
elimen myöntämien todistusten muodossa 
näyttöä siitä, että sen työntekijöillä on 
vaadittu koulutus, mukaan lukien 
kuntotodistukset ja kaikki pätevyyden 
osoittavat todistukset.
Yrityksen on myös osoitettava, että sille on 
myönnetty 29 päivänä huhtikuuta 2004 
yhteisön rautateiden turvallisuudesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 
2004/49/EY110 artiklassa tarkoitettu 
turvallisuustodistus.
_____________
1EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään poistamaan liikenteenharjoittajalta valtuudet päättää, onko koulutus 
suoritettu hyväksyttävästi. Sillä pyritään myös varmistamaan, että työntekijät ovat 
suorittaneet työtä varten kuntotestin (terveys, psykologinen stressi) ja että heillä on tarvittavat 
taidot ja pätevyys (kokeet, juna-ajokortti, raidetuntemus jne.). Lisäksi rautatieyrityksen olisi 
täytettävä kaikki vaatimukset ennen markkinoille tuloaan.

Tarkistus 483
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset täyttyvät, kun hakijana oleva 
rautatieyritys voi osoittaa, että sillä on tai 
vastaisuudessa on hallintorakenne, jolla on 
tarvittavat tiedot tai kokemus turvallisen ja 
luotettavan toiminnan hallinnan ja 
valvonnan harjoittamiseen toimiluvassa 
yksilöidyn toimintatyypin osalta.

Ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset täyttyvät, kun hakijana oleva 
rautatieyritys voi osoittaa, että sillä on tai 
vastaisuudessa on hallintorakenne, jolla on 
tarvittavat tiedot tai kokemus turvallisen ja 
luotettavan toiminnan hallinnan ja 
valvonnan harjoittamiseen toimiluvassa 
yksilöidyn toimintatyypin osalta. Hakijan 
on myös osoitettava hakemusta 
tehdessään, että sillä on direktiivin 
2004/49 10 artiklan mukainen 
turvallisuustodistus.

Or. en

Perustelu

Turvallisuustodistus on ennakkoedellytys.

Tarkistus 484
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset, jotta se voi kattaa kansallisen 
ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1371/200716 III luvun soveltamista.

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset tai markkinaehtoiset takuut, 
jotta se voi kattaa kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1371/200716 III luvun soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 485
Ismail Ertug

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset, jotta se voi kattaa kansallisen 
ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1371/2007 III luvun soveltamista

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset, jotta se voi kattaa kansallisen 
ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, ja vakuutusten 
on katettava korvausvelvollisuus 
100 miljoonaan euroon asti vuotta ja 
onnettomuutta kohti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 
III luvun soveltamista. Kolmansien osalta 
yritysten on osoitettava, että 
vakuutussuoja on kattava ja että kaikki 
kansallisen lainsäädännön mukaiset 
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sosiaaliturvamaksut on maksettu. 

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös ulkoisilla henkilöstöpalveluyrityksillä on oltava riittävät 
vakuutukset.

Tarkistus 486
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset, jotta se voi kattaa kansallisen 
ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1371/200716 III luvun soveltamista.

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 
vakuutukset tai vastaavat sääntelijän 
hyväksymät takuut ja järjestelyt, jotta se 
voi kattaa kansallisen ja kansainvälisen 
lainsäädännön mukaisesti 
korvausvelvollisuutensa 
onnettomuustilanteissa, erityisesti rahdin, 
postin ja kolmansien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1371/200716 III luvun soveltamista.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon myös perinteinen kansallista rataverkkoa käyttävä rautatieliikenne, 
joka edellyttää kansallisen sääntelijän hyväksyntää.

Tarkistus 487
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimilupa peruutetaan määräajaksi 3. Jos toimilupa peruutetaan määräajaksi 
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tai kokonaan sen vuoksi, että taloudellista 
vakavaraisuutta koskevaa vaatimusta ei 
noudateta, toimilupaviranomainen voi 
myöntää väliaikaisen toimiluvan 
rautatieyrityksen uudelleenjärjestelyn 
ajaksi edellyttäen, että turvallisuutta ei 
vaaranneta, edellä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 
Väliaikainen toimilupa saa kuitenkin olla 
voimassa enintään kuusi kuukautta sen 
myöntämispäivästä.

tai kokonaan sen vuoksi, että taloudellista 
vakavaraisuutta koskevaa vaatimusta ei 
noudateta, toimilupaviranomainen voi 
myöntää väliaikaisen toimiluvan 
rautatieyrityksen uudelleenjärjestelyn 
ajaksi edellyttäen, että turvallisuutta ei 
vaaranneta ja että yritys maksaa 
väliaikaisen toimiluvan 
voimassaoloaikana täysimääräisesti 
kaikki sen toimintaan liittyvät verot ja 
sosiaaliturvamaksut, edellä sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Väliaikainen toimilupa saa 
kuitenkin olla voimassa enintään kuusi 
kuukautta sen myöntämispäivästä.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että myönnetään väliaikaisia toimilupia rautatieyrityksen uudelleenjärjestelyn 
ajaksi edellyttäen, että turvallisuutta ei vaaranneta ja että yritys maksaa väliaikaisen 
toimiluvan voimassaoloaikana täysimääräisesti kaikki sen toimintaan liittyvät verot ja 
sosiaaliturvamaksut.

Tarkistus 488
Ismail Ertug

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatieyrityksen on tässä direktiivissä 
vahvistettujen vaatimusten lisäksi 
noudatettava yhteisön lainsäädännön 
mukaista kansallista lainsäädäntöä ja 
säännöksiä, joita on sovellettava ketään 
syrjimättömällä tavalla, erityisesti: 
a) rautatieliikenteen palveluja koskevia 
erityisiä teknisiä ja toimintaa koskevia 
vaatimuksia,
b) henkilökuntaan, liikkuvaan kalustoon 
ja yrityksen sisäiseen organisaatioon 
sovellettavia turvallisuusvaatimuksia,
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c) terveyttä, turvallisuutta, sosiaalisia 
oloja sekä työntekijöiden ja kuluttajien 
oikeuksia koskevia määräyksiä,
d) kuluttajien eduksi tai suojaamiseksi 
tarkoitettuja kaikkiin kyseisen 
rautatiealan yrityksiin sovellettavia 
vaatimuksia.
2. Rautatieyritys voi milloin tahansa 
pyytää komissiolta lausuntoa kansallisen 
lainsäädännön vaatimusten 
yhdenmukaisuudesta yhteisön 
lainsäädännön kanssa sekä siitä, 
sovelletaanko kyseisiä vaatimuksia ketään 
syrjimättömällä tavalla.
Jos komissio katsoo, että tämän 
direktiivin säännöksiä ei ole noudatettu, 
komissio antaa direktiivin asianmukaista 
tulkintaa koskevan lausunnon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 258 artiklan 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto säilytetään. Pyrkimys vähentää mahdollisimman paljon kansallisia 
sääntöjä yhteisten unionin sääntöjen hyväksi on kannatettava. Tämä on kuitenkin mahdollista 
vain, jos kaikkialla unionissa on sitovia, yleisesti sovellettavia ja yhdenmukaistettuja 
vaatimuksia (esim. YTE). Artiklan poistaminen johtaisi turvallisuuden vaarantumiseen. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 258 artikla vastaa aikaisempaa 226 artiklaa.

Tarkistus 489
Ismail Ertug

Ehdotus direktiiviksi
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritysten on noudatettava 
kansainväliseen rautatieliikenteeseen 
sovellettavia siinä jäsenvaltiossa voimassa 
olevia sopimuksia, jossa ne toimivat. 
Niiden on noudatettava myös 
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asianomaisia tulli- ja verosäännöksiä.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto säilytetään. Pyrkimys vähentää mahdollisimman kansallisia 
sääntöjä yhteisten unionin sääntöjen hyväksi on kannatettava. Tämä on kuitenkin mahdollista 
vain, jos kaikkialla unionissa on sitovia, yleisesti sovellettavia ja yhdenmukaistettuja 
vaatimuksia (esim. YTE). Artiklan poistaminen johtaisi turvallisuuden vaarantumiseen.

Tarkistus 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuurin haltijan on asianomaisia 
osapuolia, myös 55 artiklassa tarkoitettua 
sääntelyelintä, kuultuaan laadittava ja 
julkaistava verkkoselostus, joka on 
saatavissa sellaista maksua vastaan, joka ei 
saa ylittää tämän selostuksen 
julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Verkkoselostus on julkaistava vähintään 
kahdella unionin virallisella kielellä. 
Verkkoselostuksen sisällön on oltava 
maksutta saatavilla sähköisessä muodossa 
Euroopan rautatieviraston verkkosivuston 
kautta.

1. Infrastruktuurin haltijan on asianomaisia 
osapuolia, myös 55 artiklassa tarkoitettua 
sääntelyelintä, kuultuaan laadittava ja 
julkaistava verkkoselostus, joka on 
saatavissa sellaista maksua vastaan, joka ei 
saa ylittää tämän selostuksen 
julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Verkkoselostus on julkaistava vähintään 
komission kolmella työkielellä. 
Verkkoselostuksen sisällön on oltava 
maksutta saatavilla sähköisessä muodossa 
Euroopan rautatieviraston verkkosivuston 
kautta.

Or. fr

Tarkistus 491
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuurin haltijan on asianomaisia 
osapuolia, myös 55 artiklassa tarkoitettua 

1. Infrastruktuurin haltijan on asianomaisia 
osapuolia, myös 55 artiklassa tarkoitettua 
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sääntelyelintä, kuultuaan laadittava ja 
julkaistava verkkoselostus, joka on 
saatavissa sellaista maksua vastaan, joka ei 
saa ylittää tämän selostuksen 
julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Verkkoselostus on julkaistava vähintään 
kahdella unionin virallisella kielellä. 
Verkkoselostuksen sisällön on oltava 
maksutta saatavilla sähköisessä muodossa 
Euroopan rautatieviraston verkkosivuston 
kautta.

sääntelyelintä, kuultuaan laadittava ja 
julkaistava verkkoselostus, joka on 
saatavissa sellaista maksua vastaan, joka ei 
saa ylittää tämän selostuksen 
julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Verkkoselostus on julkaistava vähintään 
kahdella unionin virallisella kielellä. 
Verkkoselostuksen sisällön on oltava 
maksutta saatavilla sähköisessä muodossa 
yhteisellä verkkosivustolla, jonka 
infrastruktuurin haltijat perustavat 37 ja 
40 artikloissa tarkoitetun yhteistyön 
puitteissa.

Or. nl

Tarkistus 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 493
Sabine Wils

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 494
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hinnoittelupuitteet ja hinnoittelusäännöt 
julkaistaan verkkoselostuksessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hinnoittelupuitteet ja hinnoittelusäännöt 
julkaistaan verkkoselostuksessa.

Kilpailusta kolmansien maiden kanssa 
johtuvissa tilanteissa hinnoittelupuitteita 
ja -sääntöjä ei julkaista 
verkkoselostuksessa, vaan ne julkaistaan 
erikseen viimeistään kolme kuukautta 
ennen uuden aikataulun 
voimaantulopäivää. 

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti hinnoittelupuitteet ja -säännöt julkaistaan paljon aikaisemmin 
kuin nykyisin. Tämän vuoksi on mahdollista, että kilpailevat kolmansien maiden 
infrastruktuurin haltijat saavat tietoonsa maksujen suuruuden hyvissä ajoin muuttaakseen 
vastaavasti eli laskeakseen ehdottamiaan maksuja (esimerkiksi Valko-Venäjän ja Ukrainan 
kautta kulkevat vaunut). Siksi EU:n infrastruktuurin haltijat ja rautatieyritykset joutuvat 
epäedulliseen asemaan.
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Tarkistus 495
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijan on määritettävä ja 
perittävä infrastruktuurin käyttömaksut.

Infrastruktuurin haltijan on määritettävä ja 
perittävä infrastruktuurin käyttömaksut, 
paitsi jos jäsenvaltion perustuslain 
mukaan käyttömaksujen määrääminen 
kuuluu kansallisen parlamentin 
toimivaltaan.

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden perustuslain mukaan eri liikennemuotojen käyttömaksujen 
määrääminen kuuluu kansallisen parlamentin toimivaltaan. Tarkistuksella pyritään 
mahdollistamaan tämä samalla tavalla kuin lentomaksuista 11. maaliskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/12/EY. 

Tarkistus 496
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat toimivat 
yhteistyössä sellaisten tehokkaiden 
hinnoittelujärjestelmien luomiseksi, jotka
mahdollistavat useamman kuin yhden 
infrastruktuuriverkon alueelle ulottuvat 
junapalvelut. Infrastruktuurin haltijoiden 
on pyrittävä erityisesti varmistamaan 
kansainvälisten 
rautatieliikennepalvelujen paras 
mahdollinen kilpailukyky ja 
rautatieverkoston tehokas käyttö.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat toimivat 
yhteistyössä sellaisten tehokkaiden 
hinnoittelujärjestelmien luomiseksi, jotka 
mahdollistavat useamman kuin yhden 
infrastruktuuriverkon alueelle ulottuvat 
junapalvelut.

Or. en
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Perustelu

Turha säännös: nämä tavoitteet mainitaan jo kaikkialla direktiivissä ja erityisesti 26 
artiklassa, joka koskee käytettävissä olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokasta 
käyttöä ja joka kattaa myös kansainväliset palvelut.

Tarkistus 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohta pannaan täytäntöön toimivaltaisen 
viranomaisen ja infrastruktuurin haltijan 
välisellä sopimuksella, jonka kesto on 
vähintään viisi vuotta ja jossa määrätään 
valtion rahoituksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohta pannaan täytäntöön toimivaltaisen 
viranomaisen ja infrastruktuurin haltijan 
välisellä sopimuksella, jonka kesto on 
vähintään viisi vuotta ja jossa määrätään 
valtion rahoituksesta ja esitetään suuntaa-
antavat ennusteet maksujen suuruudesta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään monivuotisiin sopimuksiin ennusteita maksujen 
suuruudesta, jotta rautatieyritykset voisivat ennakoida tulevaa keskipitkällä aikavälillä.

Tarkistus 498
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltion ja infrastruktuurin 
haltijan välillä jo on sopimus tämän 
direktiivin voimaantullessa, sopimus 
jätetään liitteessä VII olevan 3–5 kohdan 
soveltamisen ulkopuolelle sen 
voimassaolon päättymiseen saakka tai 
ainakin viiden vuoden ajaksi siitä, kun 
tämän säädös on saatettu osaksi kyseisen 



PE467.167v01-00 26/161 AM\870643FI.doc

FI

jäsenvaltion lainsäädäntöä. 

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta ei kävisi niin, että muutettuja sääntöjä ei sovelleta nykyisiin 
sopimuksiin direktiivin voimaantullessa 68 artiklan mukaisesti. Lisävaatimuksia olisi 
noudatettava ainoastaan jatkosopimuksissa ottaen huomioon viiden vuoden aika siitä, kun 
säädös on saatettu 66 artiklan mukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten sopimusten perusperiaatteet ja 
-tekijät vahvistetaan liitteessä VII, jota 
voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 500
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten sopimusten perusperiaatteet ja 
-tekijät vahvistetaan liitteessä VII, jota 

Kyseisten sopimusten perusperiaatteet ja 
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voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

-tekijät vahvistetaan liitteessä VII.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 501
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitettu 
sääntelyelin arvioi infrastruktuurin 
haltijan ennakoituja pitkän ja keskipitkän 
aikavälin tuloja sovittujen 
suorituskykytavoitteiden saavuttamisen 
kannalta ja antaa asiaa koskevia 
suosituksia vähintään kuukautta ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelin on sovittelija: sopimuksen mukaisten suorituskykytavoitteiden pitävyyden 
arviointi kuuluu sopimuksen allekirjoittaneen jäsenvaltion poliittisen elimen 
valvontavaltuuksien piiriin. 

Tarkistus 502
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitettu 
sääntelyelin arvioi infrastruktuurin 
haltijan ennakoituja pitkän ja keskipitkän 
aikavälin tuloja sovittujen 
suorituskykytavoitteiden saavuttamisen 
kannalta ja antaa asiaa koskevia 
suosituksia vähintään kuukautta ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 503
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen aikoo 
poiketa näistä suosituksista, sen on 
perusteltava tämä sääntelyelimelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on sopimuksen pitävyyttä koskevissa asioissa oltava yhteydessä 
toimivaltaisen jäsenvaltion asiasta vastaavaan poliittiseen elimeen. 

Tarkistus 504
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen aikoo 
poiketa näistä suosituksista, sen on 
perusteltava tämä sääntelyelimelle.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sopimuksen muuttaminen edellyttää 
sääntelyelimen hyväksyntää. 
Sääntelyelimen on tarkistettava 
sopimuksen muuttamisen tarpeellisuus ja 
kiireellisyys ja uuden sopimuksen 
rahoitusjärjestelyt. Jäsenvaltioiden on 
kuultava asianomaisten osapuolten 
mielipidettä vähintään kuukautta ennen 
sopimuksen muuttamista ja julkaistava 
sopimus kuukauden kuluessa sen 
tekemisestä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään yritykset muuttaa hyötymistarkoituksessa monivuotista 
sopimusta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tarkistus 506
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautateiden infrastruktuurin 
käyttömaksut on maksettava 
infrastruktuurin haltijalle ja palvelujen 
käyttömaksut palvelun harjoittajalle, ja 
maksut on käytettävä niiden liiketoimien 
rahoittamiseen.

1. Rautateiden infrastruktuurin 
käyttömaksut on maksettava 
infrastruktuurin haltijalle ja 
rautatiepalvelujen käyttömaksut 
rautatiepalvelun harjoittajalle.

Or. en
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Perustelu

Turha säännös: lainsäädäntötekstissä ei tulisi esittää, miksi maksua vaaditaan ja miksi se 
maksetaan.

Tarkistus 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kansallisen infrastruktuurin käyttöön 
ja välttämättömiin palveluihin liittyviä 
veroja ja maksuja peritään siten, että ne 
ovat tasapuolisia muiden 
liikennemuotojen vastaaviin veroihin ja 
maksuihin nähden. Komissio seuraa 
tämän periaatteen soveltamista, jotta 
vältetään markkinoiden vääristyminen.

Or. en

Perustelu

Äskettäin on ollut tapauksia, joissa elinkeinoveron muutokset jossakin maassa ovat johtaneet 
(matkustaja)vaunuveron soveltamiseen kaikkiin maan alueella toimiviin rautatieyrityksiin. 
Tämä on vastaavasti nostanut rajat ylittävän matkustajaliikenteen hintoja.

Tarkistus 508
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
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artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuvat kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti, jäsenvaltio voi 
markkinoiden niin salliessa periä 
lisähintoja toimivien, läpinäkyvien ja 
ketään syrjimättömien periaatteiden 
perusteella taaten kuitenkin samalla 
erityisesti kansainvälisen 
rautatieliikenteen palvelujen parhaan 
mahdollisen kilpailukyvyn. 
Hinnoittelujärjestelmässä on otettava 
huomioon rautatieyritysten aikaansaama 
tuottavuuden kasvu.
Maksut eivät kuitenkaan saa olla niin 
korkeita, että infrastruktuuria eivät voi 
käyttää sellaiset markkinalohkot, jotka 
pystyvät maksamaan vähintään 
rautatiepalvelujen käytöstä suoraan 
aiheutuvat kustannukset sekä sen 
katetuoton, jonka markkinat kestävät.
Ennen lisähintojen hyväksymistä 
jäsenvaltioiden on arvioitava niiden 
merkitys tietyille markkinalohkoille ja 
otettava huomioon ainakin liitteessä VIII 
olevassa 3 kohdassa luetellut eri 
palvelujen muodostamat parit ja 
säilytettävä niistä ne, joilla on merkitystä. 
Infrastruktuurin haltijoiden 
määrittelemien markkinalohkojen 
luetteloon on sisällyttävä ainakin 
seuraavat lohkot: tavaraliikennepalvelut, 
matkustajaliikennepalvelut, jotka 
kuuluvat julkista palveluhankintaa 
koskevien sopimusten piiriin, sekä muut 
matkustajaliikennepalvelut. 
Infrastruktuurin haltijat voivat myös 
jaotella markkinalohkot tarkemmin.
Lisäksi on määriteltävä markkinalohkot, 
joilla rautatieyritykset eivät toimi 
parhaillaan mutta joilla ne voivat tarjota 
palveluja hinnoittelujärjestelmän 
voimassaoloaikana.  Infrastruktuurin 
haltija ei saa sisällyttää lisähintaa näiden 
markkinalohkojen 
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hinnoittelujärjestelmään.
Markkinalohkojen luettelo on julkaistava 
verkkoselostuksessa ja tarkistettava 
vähintään joka viides vuosi.

Or. en

Perustelu

Suoriin kustannuksiin suhteutetut infrastruktuurimaksut eivät voi kattaa kaikkia 
infrastruktuurin haltijan kustannuksia. Siksi kunkin markkinalohkon markkinatilanteen 
sallimaa maksutasoa ei pidä nähdä poikkeuksena vaan yhtenä hinnoittelun perusperiaatteena.  
Lisähintoja koskeva teksti siirretään sen vuoksi 32 artiklan 1 kohdasta (poikkeukset) 31 
artiklan 3 kohtaan (hinnoitteluperiaatteet). Jäsenvaltioille tulisi jättää sen arviointi, mikä on 
lisähintojen merkitys tietyille markkinalohkoille.

Tarkistus 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista. Edellä 5 kohdassa 
tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta 
infrastruktuurin haltija ei saa soveltaa 
maksuja, jotka tasoltaan ovat korkeampia 
kuin infrastruktuurin 
kokonaiskustannukset 
markkinalohkoittain.

Or. fr

Perustelu

Maksut eivät saa olla niin korkeita, että ne ylittävät infrastruktuurin kokonaiskustannusten 
kattamisen markkinalohkoittain. Tämä on tärkeää, jotta voidaan estää läpinäkymättömien 
ristiinrahoitusmekanismien syntyminen ja säilyttää tiettyjen liikennetyyppien elinkelpoisuus.
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Tarkistus 510
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista. Jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa tätä vaatimusta kolmanteen 
maahan suuntautuvaan tai sieltä tulevaan 
tavaraliikenteeseen, jos tämän maan 
raideleveys poikkeaa unionin 
pääasiallisen rautatieverkon 
raideleveydestä.

Or. en

Tarkistus 511
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Saadakseen aiheutuneet kustannukset 
katetuksi täysimääräisesti 
infrastruktuurin haltijat voivat asettaa 
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kolmanteen maahan suuntautuvalle tai 
sieltä tulevalle tavaraliikenteelle 
korkeampia maksuja, kun kuljetus 
tapahtuu rautatieverkossa, jonka 
raideleveys poikkeaa unionin 
pääasiallisen verkon raideleveydestä.

Or. en

Perustelu

Baltian maista tuleva rautateiden rahtiliikenne on suureksi osaksi lähtöisin EU:n 
ulkopuolelta. Komission ehdotuksessa rajoitetaan merkittävästi infrastruktuurin haltijoiden 
mahdollisuuksia kattaa täysimääräisesti kustannukset ja investoida rautatieverkon 
kehittämiseen. EU:n veronmaksajat tukisivat näin infrastruktuuria, jota käyttää enimmäkseen 
kolmansista maista tuleva rahtiliikenne. Kolmannet maat hyötyisivät eniten tästä komission 
ehdottamasta mallista.

Tarkistus 512
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 
perittävät maksut on vahvistettava niiden 
kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 
suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 
soveltamista.

Liitteessä III esitetyistä 
käyttömahdollisuuksista ja radan 
käyttömahdollisuuksista 
rautatieliikenteen palveluihin pääsyä 
varten perittävät maksut on vahvistettava 
niiden kustannusten perusteella, jotka 
aiheutuvat suoraan junaliikenteen 
harjoittamisesta liitteessä VIII olevan 
1 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 tai 5 kohdan 
tai 32 artiklan soveltamista. Melua ja 
ympäristöhaittoja koskevista säännöksistä 
johtuvia muutoksia lukuun ottamatta 
infrastruktuurimaksut eivät saa ylittää 
kunkin rautatiemarkkinoiden lohkon
infrastruktuurin kokonaiskustannuksia. 

Or. en
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Perustelu

On tarpeen selventää liitteen III mukaisten rautatieliikenteen palvelujen 
käyttömahdollisuuksia ja ottaa huomioon mahdolliset 5 kohdan säännösten mukaiset 
muutokset.

Tarkistus 513
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 1 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komissio käyttää väärin valtaansa toimia kansallisten rautateiden tasolla. 

Tarkistus 514
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 1 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse säädöksen keskeisistä osista, jotka eivät kuulu toimivallan siirtämismenettelyn 
piiriin.
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Tarkistus 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Kun jäsenvaltio perii unionin
lainsäädännön mukaisesti muilta 
liikennemuodoilta maksuja 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava
kyseisessä jäsenvaltiossa junan toiminnan 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten huomioon ottamiseksi 
liitteessä VIII olevan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Sitten kun eurovinjettidirektiivin mukaisesti voidaan toteuttaa toimia ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseksi hintoihin, 31 artiklan 5 kohdan säännösten systemaattinen soveltaminen 
johtaisi epäterveeseen kilpailuun eri liikennemuotojen välillä ja erityisesti rautatie- ja 
maaliikenteen välillä.

Tarkistus 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta,
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.
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Nämä muutokset eivät saa vaikuttaa 
tuloihin niin kauan kuin jäsenvaltio, jossa 
infrastruktuuri sijaitsee, ei sovella melun 
hinnoittelua maantieliikenteen alalla.

Or. en

Perustelu

Melun perusteella määräytyvien maksujen olisi koskettava kaikkia liikennemuotoja, jotta 
voidaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset.

Tarkistus 517
Hubert Pirker

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
kansallisessa lainsäädännössä 
mahdolliseksi jäsenvaltion maanteiden 
tavaraliikenteen osalta, kyseisen 
jäsenvaltion infrastruktuurimaksuja on 
muutettava junan toiminnan 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten huomioon ottamiseksi 
liitteessä VIII olevan 2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tällä sanamuodolla varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset molemmille 
liikennemuodoille.

Tarkistus 518
Sabine Wils

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

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä pakolliseksi 
maantieliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
vastaavasti junan toiminnan 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten huomioon ottamiseksi 
liitteessä VIII olevan 2 kohdan mukaisesti, 
jotta kannustettaisiin liikkuvan kaluston 
jälkiasennukseen hiljaisempien laitteiden 
hyväksi.

Or. en

Perustelu

Melun vaikutusten hinnoittelu koskee sekä maantie- että raideliikennettä. Rautatiesektorilla 
on tehtävä riittäviä ja vaikuttavia investointeja.

Tarkistus 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 
2 kohdan mukaisesti.

5. Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja voidaan muuttaa
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Aiheutuviin kustannuksiin nähden viittaus korvauksiin, joita maksetaan investoinnista 
vaunujen melua vähentävään järjestelmään, on riittämätön. Infrastruktuurin haltijoiden 
perimien maksujen eriyttämistä tehokkaampi tapa vähentää melua voi olla sopivien 
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komponenttien (komposiittimateriaalista valmistetut jarrukengät) asentamisen suora 
taloudellinen tuki. Infrastruktuurin käyttömahdollisuuden alhaisempi hinnoittelu vähemmän 
melua aiheuttavan kaluston hyväksi voi myös johtaa siihen, että niiden liikenteenharjoittajien 
maksut nousevat, jotka eivät käytä tällaista kalustoa.

Tarkistus 520
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi 
maanteiden tavaraliikenteen osalta,
infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Infrastruktuurimaksuja on muutettava 
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 521
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun melun vaikutusten hinnoittelu tulee 
unionin lainsäädännössä mahdolliseksi
maanteiden tavaraliikenteen osalta,
infrastruktuurimaksuja on muutettava
junan toiminnan meluvaikutuksista 
aiheutuvien kustannusten huomioon 
ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 
mukaisesti.

Kun jäsenvaltio soveltaa maksujen 
perimistä maanteiden tavaraliikenteestä 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten osalta Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisesti, kyseisen 
jäsenvaltion infrastruktuurimaksuja
voidaan muuttaa junan toiminnan 
meluvaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten huomioon ottamiseksi 
liitteessä VIII olevan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Jotta rautatieliikenne ei joutuisi epäedulliseen asemaan, raideliikenteen ulkoisten 
kustannusten sisällyttämisen hintoihin on tapahduttava samanaikaisesti ja samoin ehdoin 
kuin muissa liikennemuodoissa, erityisesti tieliikenteessä.

Tarkistus 522
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen infrastruktuurimaksujen 
muutoksen on mahdollistettava niiden 
investointien korvaaminen, jotka tehdään 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisimman 
saatavilla olevan melua rajoittavan 
jarruteknologian jälkiasentamiseen 
raideliikenteen kulkuneuvoihin.

Or. fr

Perustelu

Paras tapa vähentää melua on asentaa hiljaisia jarrujärjestelmiä. Kannustinjärjestelmällä 
voitaisiin edistää kaluston mukauttamista ja uudenaikaistamista.

Tarkistus 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen erityisesti eriytettyjen 
infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 
täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 524
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen erityisesti eriytettyjen 
infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 
täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen erityisesti eriytettyjen 
infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 
täsmentämiseksi.

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen erityisesti eriytettyjen 
infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 
täsmentämiseksi, edellyttäen että tämä ei 
johda kilpailun vääristymiseen 
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rautatieliikenteen vahingoksi.

Or. fr

Perustelu

Meluun liittyvien ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin koskevat säännökset eivät 
saisi vaarantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden.

Tarkistus 526
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurimaksuja voidaan tarkistaa 
junan toiminnasta aiheutuvien muiden kuin 
liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristövaikutusten 
kustannusten huomioon ottamiseksi. 
Tällainen tarkistus, jolla voidaan varmistaa 
junaliikenteen harjoittamisesta ilmaan 
tulevista epäpuhtauspäästöistä aiheutuvien 
ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 
hintoihin, on suhteutettava aiheutetun 
vaikutuksen suuruuteen.

Infrastruktuurimaksuja voidaan tarkistaa 
junan toiminnasta aiheutuvien muiden kuin 
liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristövaikutusten 
kustannusten huomioon ottamiseksi. 
Tällainen tarkistus, jolla voidaan varmistaa
junaliikenteen harjoittamisesta ilmaan 
tulevista epäpuhtauspäästöistä ja 
melusaasteesta aiheutuvien ulkoisten 
kustannusten sisällyttäminen hintoihin, on 
suhteutettava aiheutetun vaikutuksen 
suuruuteen.

Or. de

Tarkistus 527
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijan kokonaistuloja 
kartuttavien muiden ympäristömaksujen 
sisällyttäminen hintoihin on kuitenkin 
sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, 
että unionin lainsäädäntö mahdollistaa 

Poistetaan.
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tällaisten maksujen soveltamisen 
maanteiden tavaraliikenteeseen. Jos 
unionin lainsäädäntö ei mahdollista 
tällaisten ympäristökustannuksiin 
perustuvien maksujen perimistä 
maanteiden tavaraliikenteeltä, tällainen 
tarkistus ei saa vaikuttaa infrastruktuurin 
haltijan saamien kokonaistulojen 
määrään.

Or. nl

Tarkistus 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijan kokonaistuloja 
kartuttavien muiden ympäristömaksujen 
sisällyttäminen hintoihin on kuitenkin 
sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, 
että unionin lainsäädäntö mahdollistaa 
tällaisten maksujen soveltamisen 
maanteiden tavaraliikenteeseen. Jos 
unionin lainsäädäntö ei mahdollista 
tällaisten ympäristökustannuksiin 
perustuvien maksujen perimistä 
maanteiden tavaraliikenteeltä, tällainen 
tarkistus ei saa vaikuttaa infrastruktuurin 
haltijan saamien kokonaistulojen 
määrään.

Muihin ympäristökustannuksiin 
perustuvien maksujen periminen ei saisi
vaikuttaa infrastruktuurin haltijan tuloihin 
niin kauan kuin vastaavia maksuja ei 
sovelleta kyseisen jäsenvaltion 
maantieliikenteeseen.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin on unionin liikennepolitiikan tärkeimpiä 
asioita. Lainsäädännön tulee kattaa kaikki alat; samalla rautatiesektorin olisi annettava 
toteuttaa toimia ensimmäisenä – asettamatta sitä kuitenkaan huonoon kilpailuasemaan.
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Tarkistus 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 
kyseiset tulot käytetään. Asianomaisten 
viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 
ovat tarpeen ympäristökustannuksista 
aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
komissiolle.

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 
kyseiset tulot käytetään 
liikennejärjestelmiä hyödyttävällä tavalla. 
Asianomaisten viranomaisten on 
säilytettävä tiedot, jotka ovat tarpeen 
ympäristökustannuksista aiheutuvien 
maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään periaate, jonka mukaisesti lisätulot olisi varattava 
liikennejärjestelmien käyttöön.

Tarkistus 530
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 
kyseiset tulot käytetään. Asianomaisten 
viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 
ovat tarpeen ympäristökustannuksista 
aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
komissiolle.

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 
kyseiset tulot käytetään rautatiesektorin 
kehityksen tukemiseen. Asianomaisten 
viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 
ovat tarpeen ympäristökustannuksista 
aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
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komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 531
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 
kyseiset tulot käytetään. Asianomaisten 
viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 
ovat tarpeen ympäristökustannuksista 
aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
komissiolle.

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 
maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 
jäsenvaltiot varaavat nämä tulot 
rautateiden infrastruktuurin 
parantamiseen. Asianomaisten 
viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 
ovat tarpeen ympäristökustannuksista 
aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 
jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
komissiolle.

Or. es

Perustelu

Rautatieverkon ongelmat johtuvat siitä, että jäsenvaltiot eivät investoi niihin riittävästi. Siksi 
olisi järkevää investoida lisätulot rautatieinfrastruktuurin kehittämiseen.

Tarkistus 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jotta voitaisiin kannustaa 
vähentämään melunlähteitä, EU:n 
yhteisrahoitussääntöjä olisi muutettava 
siten, että sallitaan liikkuvan kaluston 
jälkiasennuksen yhteisrahoitus, ja 
valtiontukea koskevia sääntöjä olisi 
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muutettava vastaavasti. 

Or. en

Perustelu

Numerotiedot osoittavat, että meluntorjuntaan verrattuna saataisiin merkittäviä säästöjä 
investoimalla uusimpaan melua vähentävään tekniikkaan melun lähteillä. Tällaisen tekniikan 
kustannukset ovat noin 3–4 kertaa kustannustehokkaampia kuin meluntorjuntatoimet.

Tarkistus 533
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tätä artiklaa ei sovelleta liitteessä III 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
palvelujen tarjontaan. Kyseisistä 
palveluista perittävät maksut eivät 
kuitenkaan saa ylittää niiden 
tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
kohtuullista voittoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitteen III mukaisten palvelujen käyttömahdollisuuksien ja käytön välillä ei ole odotettavissa 
eroa: kukin palveluntarjoaja infrastruktuurin haltija mukaan lukien on oikeutettu vastaavaan 
maksuun tuotetusta palvelusta.

Tarkistus 534
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos liitteessä III olevassa 3 ja 
4 kohdassa luetellut lisäpalvelut ja 
oheispalvelut tarjoaa ainoastaan yksi 

Poistetaan.
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palveluntarjoaja, palvelusta perittävä 
maksu ei saa ylittää sen tarjoamisesta 
aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista 
voittoa.

Or. en

Perustelu

Liitteen III mukaisten palvelujen käyttömahdollisuuksien ja käytön välillä ei ole odotettavissa 
eroa: kukin palveluntarjoaja infrastruktuurin haltija mukaan lukien on oikeutettu vastaavaan 
maksuun tuotetusta palvelusta.

Tarkistus 535
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti, jäsenvaltio voi 
markkinoiden niin salliessa periä 
lisähintoja toimivien, läpinäkyvien ja 
ketään syrjimättömien periaatteiden 
perusteella taaten kuitenkin samalla 
erityisesti kansainvälisen rautateiden 
tavaraliikenteen parhaan mahdollisen 
kilpailukyvyn. Hinnoittelujärjestelmässä 
on otettava huomioon rautatieyritysten 
aikaansaama tuottavuuden kasvu.

Poistetaan.

Maksut eivät kuitenkaan saa olla niin 
korkeita, että infrastruktuuria eivät voi 
käyttää sellaiset markkinalohkot, jotka 
pystyvät maksamaan vähintään 
rautatiepalvelujen käytöstä suoraan 
aiheutuvat kustannukset sekä sen 
katetuoton, jonka markkinat kestävät.
Nämä markkinalohkot vahvistetaan 
sääntelyelimen ennakkohyväksynnän 
perusteella liitteessä VIII olevassa 
3 kohdassa vahvistettuja perusteita 
noudattaen. Sellaisten markkinalohkojen 
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osalta, joilla ei ole liikennettä, 
hinnoittelujärjestelmään ei saa sisällyttää 
lisähintoja.
Liitteessä VIII olevaa 3 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Suoriin kustannuksiin suhteutetut infrastruktuurimaksut eivät voi kattaa kaikkia 
infrastruktuurin haltijan kustannuksia. Siksi kunkin markkinalohkon markkinatilanteen 
sallimaa maksutasoa ei pidä nähdä poikkeuksena vaan yhtenä hinnoittelun perusperiaatteena.  
Lisähintoja koskeva teksti siirretään sen vuoksi 32 artiklan 1 kohdasta (poikkeukset) 
31 artiklan 3 kohtaan (hinnoitteluperiaatteet).

Tarkistus 536
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti, jäsenvaltio voi
markkinoiden niin salliessa periä 
lisähintoja toimivien, läpinäkyvien ja 
ketään syrjimättömien periaatteiden 
perusteella taaten kuitenkin samalla
erityisesti kansainvälisen rautateiden 
tavaraliikenteen parhaan mahdollisen 
kilpailukyvyn. Hinnoittelujärjestelmässä 
on otettava huomioon rautatieyritysten 
aikaansaama tuottavuuden kasvu.

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti jäsenvaltio voi antaa 
infrastruktuurin haltijalle luvan 
lisähinnan perimiseen tietyllä 
markkinalohkolla tämän markkinalohkon 
tilanteen niin salliessa toimivien, 
läpinäkyvien ja ketään syrjimättömien 
periaatteiden perusteella taaten kuitenkin 
samalla rautatiesektorin parhaan 
mahdollisen kilpailukyvyn.

Or. en

Tarkistus 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti, jäsenvaltio voi 
markkinoiden niin salliessa periä 
lisähintoja toimivien, läpinäkyvien ja 
ketään syrjimättömien periaatteiden 
perusteella taaten kuitenkin samalla 
erityisesti kansainvälisen rautateiden 
tavaraliikenteen parhaan mahdollisen 
kilpailukyvyn. Hinnoittelujärjestelmässä on 
otettava huomioon rautatieyritysten 
aikaansaama tuottavuuden kasvu.

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti jäsenvaltio voi antaa 
infrastruktuurin haltijalle luvan tietyn 
markkinalohkon markkinoiden niin 
salliessa periä lisähintoja toimivien, 
läpinäkyvien ja ketään syrjimättömien 
periaatteiden perusteella taaten kuitenkin 
samalla erityisesti kansainvälisen 
rautateiden tavaraliikenteen parhaan 
mahdollisen kilpailukyvyn.
Hinnoittelujärjestelmässä on otettava 
huomioon rautatieyritysten aikaansaama 
tuottavuuden kasvu.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään eri toimijoiden rooleja ja varmistamaan, että 
markkinalohkolla sovelletaan tätä menettelyä.  

Tarkistus 538
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti, jäsenvaltio voi
markkinoiden niin salliessa periä 
lisähintoja toimivien, läpinäkyvien ja 
ketään syrjimättömien periaatteiden 
perusteella taaten kuitenkin samalla
erityisesti kansainvälisen rautateiden 
tavaraliikenteen parhaan mahdollisen
kilpailukyvyn. Hinnoittelujärjestelmässä on 
otettava huomioon rautatieyritysten 

Saadakseen infrastruktuurin haltijalle 
aiheutuneet kustannukset katetuksi 
täysimääräisesti jäsenvaltio voi antaa 
infrastruktuurin haltijalle luvan 
lisähinnan perimiseen tietyllä 
rautatiemarkkinalohkolla 
markkinaolosuhteiden sen salliessa 
toimivien, läpinäkyvien ja ketään 
syrjimättömien periaatteiden perusteella 
taaten kuitenkin samalla rautatiesektorin
parhaan mahdollisen tehokkuuden.
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aikaansaama tuottavuuden kasvu. Hinnoittelujärjestelmässä on otettava 
huomioon rautatieyritysten aikaansaama 
tuottavuuden kasvu.

Or. en

Perustelu

EU:n jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia rautatieinfrastruktuurin hinnoittelumalleja: 
jäsenvaltion valtuuttamana infrastruktuurin haltija voisi soveltaa lisämaksuja taatakseen 
tehokkuuden ja rautatieverkon parhaan mahdollisen toiminnan 26 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 539
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä markkinalohkot vahvistetaan 
sääntelyelimen ennakkohyväksynnän 
perusteella liitteessä VIII olevassa 
3 kohdassa vahvistettuja perusteita 
noudattaen. Sellaisten markkinalohkojen 
osalta, joilla ei ole liikennettä, 
hinnoittelujärjestelmään ei saa sisällyttää 
lisähintoja.

Nämä markkinalohkot vahvistetaan 
sääntelyelimen ennakkohyväksynnän 
perusteella liitteessä VIII olevan 3 kohdan 
mukaisesti ja ottaen huomioon ainakin 
tässä kohdassa luetellut eri palvelujen 
muodostamat parit ja säilyttäen niistä ne, 
joilla on merkitystä. Sellaisten
markkinalohkojen osalta, joilla ei ole 
liikennettä, hinnoittelujärjestelmään ei saa 
sisällyttää lisähintoja.

Or. en

Tarkistus 540
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä markkinalohkot vahvistetaan
sääntelyelimen ennakkohyväksynnän 
perusteella liitteessä VIII olevassa
3 kohdassa vahvistettuja perusteita

Nämä rautatiemarkkinalohkot ja 
vastaavat lisähintaehdotukset vahvistetaan
liitteessä VIII olevassa 3 kohdassa
vahvistettua menettelyä noudattaen.
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noudattaen. Sellaisten markkinalohkojen 
osalta, joilla ei ole liikennettä, 
hinnoittelujärjestelmään ei saa sisällyttää 
lisähintoja.

Sellaisten markkinalohkojen osalta, joilla 
ei ole liikennettä, hinnoittelujärjestelmään 
ei saa alkuvaiheessa sisällyttää lisähintoja.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan suojella rautatiemarkkinalohkoja, joilla alkuvaiheessakaan ei ole liikennettä, 
lisämaksun on oltava nolla, jolloin sitä voidaan nostaa, jos liikennettä ilmaantuu ja jos 
lohkon markkinatilanne sen sallii.

Tarkistus 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 3 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 542
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 3 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 543
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan junanvalvontajärjestelmällä 
(ETCS) varustettujen junien osalta, jotka 
käyttävät kansallisilla ohjaus-, hallinta- ja 
merkinantojärjestelmillä varustettuja ratoja, 
infrastruktuurimaksuja alennetaan 
tilapäisesti liitteessä VIII olevan 5 kohdan 
mukaisesti.

Euroopan junanvalvontajärjestelmällä 
(ETCS) varustettujen junien osalta, jotka 
käyttävät kansallisilla ohjaus-, hallinta- ja 
merkinantojärjestelmillä varustettuja ratoja, 
infrastruktuurimaksuja alennetaan 
tilapäisesti liitteessä VIII olevan 5 kohdan 
mukaisesti. Infrastruktuurin haltijan on 
voitava varmistaa, että tällainen 
alentaminen ei johda tulojen 
menetykseen. Tämän alentamisen 
vastapainona junilta, joita ei ole 
varustettu ETCS-järjestelmällä, peritään 
korkeampia maksuja samalla 
rautatielinjalla.

Or. fr

Perustelu

Junien varustamista ETCS-järjestelmällä olisi tuettava sellaisella bonus-malus-
järjestelmällä, joka ei aiheuttaisi infrastruktuurin haltijan resurssien vähentymistä. 
Rautatielinjakohtaista lähestymistapaa pidetään parempana tällaisen bonus-malus-
järjestelmän täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi komissiolle ei ole mitään syytä antaa 
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yksipuolisia valtuuksia toimia asiassa. 

Tarkistus 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan junanvalvontajärjestelmällä 
(ETCS) varustettujen junien osalta, jotka 
käyttävät kansallisilla ohjaus-, hallinta- ja 
merkinantojärjestelmillä varustettuja ratoja, 
infrastruktuurimaksuja alennetaan 
tilapäisesti liitteessä VIII olevan 5 kohdan 
mukaisesti.

3. Euroopan junanvalvontajärjestelmällä 
(ETCS) varustettujen junien osalta, jotka 
käyttävät kansallisilla ohjaus-, hallinta- ja 
merkinantojärjestelmillä varustettuja ratoja, 
infrastruktuurimaksuja alennetaan 
tilapäisesti Euroopan 
käyttöönottosuunnitelmaan sisältyvillä 
radoilla, joille ERTMS-järjestelmä on 
asennettu.

Or. pl

Tarkistus 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 5 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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



PE467.167v01-00 54/161 AM\870643FI.doc

FI

Tarkistus 546
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 5 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien 
on suorituskannustinjärjestelmän avulla 
kannustettava rautatieyrityksiä ja 
infrastruktuurin haltijaa minimoimaan 
häiriöt ja parantamaan rautatieverkon 
suorituskykyä 
suorituskannustinjärjestelmällä. Tähän 
saattaa sisältyä seuraamuksia verkon 
toiminnalle häiriötä tuottavista toimista, 
korvauksia häiriöistä kärsiville yrityksille 
ja palkintomaksuja ennakoitua paremmasta 
suorituskyvystä.

1. Infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien 
on suorituskannustinjärjestelmän avulla 
kannustettava rautatieyrityksiä ja 
infrastruktuurin haltijaa minimoimaan 
häiriöt ja parantamaan rautatieverkon 
suorituskykyä 
suorituskannustinjärjestelmällä. Tähän 
saattaa sisältyä seuraamuksia verkon 
toiminnalle häiriötä tuottavista toimista, 
korvauksia häiriöistä kärsiville yrityksille 
ja palkintomaksuja ennakoitua paremmasta 
suorituskyvystä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
korvausvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
soveltamista.
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Or. en

Perustelu

Suorituskannustinjärjestelmät eivät ole yhteydessä korvausvelvollisuutta koskeviin sääntöihin 
eli matkustajien oikeuksiin tai rahtiliikenteen laatua koskeviin sopimuksiin.

Tarkistus 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio arvioi neljän vuoden 
kuluttua liitteessä VIII olevassa 
4 kohdassa ohjeellisesti esitettyjä 
rautatieinfrastruktuurin 
suorituskannustinjärjestelmän 
perusperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Suorituskyvyn indikaattorit voivat muuttua ajan myötä, ja rautatiesektori on jo muuttanutkin 
niitä. Indikaattoreiden tarkistus varmistaisi, että markkinoiden kehitys otetaan huomioon.

Tarkistus 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevassa 4 kohdassa 
lueteltuja suorituskannustinjärjestelmän 
perusperiaatteita on sovellettava koko 
verkkoon.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 550
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 4 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sen jälkeen kun liitteessä VIII olevan 4 kohdan tärkeimmät osat on siirretty varsinaiseen 
tekstiin, liite sisältää suorituskannustinjärjestelmän yksityiskohtaisempia osia, joita komissio 
ei voi muuttaa sillä varjolla, että se haluaa varmistaa riittävän joustavuuden.

Tarkistus 551
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevaa 4 kohtaa voidaan 
muuttaa kokemuksen perusteella 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 552
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltija voi periä 
asianmukaisen maksun kapasiteetista, joka 
on myönnetty mutta jätetty käyttämättä.
Maksulla on kannustettava kapasiteetin 
tehokasta käyttöä. Jos vuotuisen aikataulun 
vahvistamisen yhteydessä reitin 
myöntämistä hakee useampi kuin yksi
hakija, on perittävä varausmaksu.

Infrastruktuurin haltija voi periä 
asianmukaisen maksun kapasiteetista, joka 
on myönnetty mutta jätetty käyttämättä.
Maksulla on kannustettava kapasiteetin 
tehokasta käyttöä. Jos vuotuisen aikataulun 
vahvistamisen yhteydessä kaksi tai
useampi hakija hakee päällekkäisten 
reittien myöntämistä, on perittävä 
varausmaksu hakijalta, jolle reitti on 
myönnetty kokonaan tai osittain mutta 
joka ei ole käyttänyt sitä.

Or. en

Perustelu

Jos useammat hakijat hakevat reittiä, varausmaksu on perittävä vain silloin kun reitti 
myönnetään hakijalle, joka ei sitä käytä.

Tarkistus 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos hakija aikoo pyytää 
infrastruktuurikapasiteettia 2 artiklassa 
määritellyn kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun harjoittamiseksi, 
sen on ilmoitettava tästä asianomaisille 

4. Jos hakija aikoo pyytää 
infrastruktuurikapasiteettia 2 artiklassa 
määritellyn kansainvälisen ja/tai 
kansallisen henkilöliikennepalvelun 
harjoittamiseksi, sen on ilmoitettava tästä 
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infrastruktuurin haltijoille ja 
sääntelyelimille. Jotta sääntelyelinten olisi 
mahdollista arvioida, onko kansainvälisen 
palvelun tarkoituksena matkustajien 
kuljettaminen eri jäsenvaltioissa 
sijaitsevien asemien välillä, ja mitkä ovat 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
varmistettava, että asiasta ilmoitetaan 
kaikille toimivaltaisille viranomaisille, 
jotka ovat myöntäneet oikeuden julkisia 
palveluhankintoja koskevassa 
sopimuksessa määritellyn rautateiden 
henkilöliikennepalvelun tarjoamiseen 
kyseisellä reittiosuudella, muulle asiaan 
liittyvälle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolla on 9 artiklan 3 kohdan nojalla oikeus 
rajoittaa käyttöoikeutta, ja kaikille 
rautatieyrityksille, jotka panevat täytäntöön 
julkisia palveluhankintoja koskevaa 
sopimusta tämän kansainvälisen 
henkilöliikennepalvelun käyttämällä 
reittiosuudella.

asianomaisille infrastruktuurin haltijoille ja 
sääntelyelimille. Jotta sääntelyelinten olisi 
mahdollista arvioida, mitkä ovat 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset 
olemassa oleviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, niiden on 
varmistettava, että asiasta ilmoitetaan 
kaikille toimivaltaisille viranomaisille, 
jotka ovat myöntäneet oikeuden julkisia 
palveluhankintoja koskevassa 
sopimuksessa määritellyn rautateiden 
henkilöliikennepalvelun tarjoamiseen 
kyseisellä reittiosuudella, muulle asiaan 
liittyvälle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolla on 9 artiklan 3 kohdan nojalla oikeus 
rajoittaa käyttöoikeutta, ja kaikille 
rautatieyrityksille, jotka panevat täytäntöön 
julkisia palveluhankintoja koskevaa 
sopimusta tämän kansainvälisen ja/tai 
kansallisen
henkilöliikennepalvelun käyttämällä 
reittiosuudella.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon kansallisen matkustajaliikenteen palvelujen 
avaaminen kilpailulle.

Tarkistus 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden infrastruktuurin haltijoiden 
edustajat, joiden tekemillä kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevilla 
päätöksillä on vaikutusta muihin 
infrastruktuurin haltijoihin, liittyvät yhteen 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden infrastruktuurin haltijoiden 
edustajat, joiden tekemillä kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevilla 
päätöksillä on vaikutusta muihin 
infrastruktuurin haltijoihin, liittyvät yhteen 
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infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteensovittamiseksi tai 
kaiken asianmukaisen 
infrastruktuurikapasiteetin myöntämiseksi 
kansainvälisellä tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rautateiden 
tavaraliikenneverkkoa koskevaan unionin 
lainsäädäntöön sisältyvien erityisten 
sääntöjen soveltamista. Tähän menettelyyn 
voi osallistua myös asianmukaisia 
kolmansien maiden infrastruktuurien 
haltijoiden edustajia.

infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteensovittamiseksi tai 
kaiken asianmukaisen 
infrastruktuurikapasiteetin myöntämiseksi 
kansainvälisellä tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rautateiden 
tavaraliikenneverkkoa koskevaan unionin 
lainsäädäntöön sisältyvien erityisten 
sääntöjen soveltamista. Tähän 
yhteistyöhön osallistuvien osapuolten on 
varmistettava, että organisaation 
jäsenyyttä ja toimintamenetelmiä koskevat 
tiedot sekä kaikki 
infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden arvioinnissa ja 
myöntämisessä käytettävät perusteet ovat 
julkisia. Tähän menettelyyn voi osallistua 
myös asianmukaisia kolmansien maiden 
infrastruktuurien haltijoiden edustajia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella kytketään 40 artiklan 4 kohta sen 1 kohtaan.

Tarkistus 555
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten 
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina. Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 
järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten 
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä. Jos kapasiteetin myöntämiseen 
käytetään tietotekniikkaan perustuvia 
järjestelmiä, sääntelyelinten on saatava 
näistä järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta 
ne voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.
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voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä annetaan komissiolle ja sääntelyelimille liian laajat valtuudet puuttua 
infrastruktuurin haltijoiden järjestöjen toimintaan. Siksi on vedettävä selvempi raja 
sääntelyelimen valvonta- ja tarkkailuroolien ja yritysten välille.

Tarkistus 556
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina. Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 
järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 
voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisistä periaatteista ja 
käytännöistä. Jos kapasiteetin 
myöntämiseen käytetään tietotekniikkaan 
perustuvia järjestelmiä, sääntelyelinten on 
saatava näistä järjestelmistä riittävästi 
tietoja, jotta ne voivat toteuttaa 
valvontatehtävänsä 56 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionissa sovellettu oikeusjärjestelmä sallii yritysten järjestää toimintansa 
vapaasti ilman velvoitetta kutsua tarkkailijoita. Komissiolle ja sääntelyelimille ilmoitetaan 
yritysten tekemistä päätöksistä.

Tarkistus 557
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina. Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 
järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 
voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisistä periaatteista ja
käytännöistä. Jos kapasiteetin 
myöntämiseen käytetään tietotekniikkaan 
perustuvia järjestelmiä, sääntelyelinten on 
saatava näistä järjestelmistä riittävästi 
tietoja, jotta ne voivat toteuttaa 
valvontatehtävänsä 56 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ja sääntelyelinten on saatava perusteellista tietoa, mutta niiden ei tarvitse 
osallistua liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Tarkistus 558
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina. Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä. Jos kapasiteetin myöntämiseen 
käytetään tietotekniikkaan perustuvia 
järjestelmiä, sääntelyelinten on saatava 
näistä järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta 
ne voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
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järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 
voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

56 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ja sääntelyelinten roolit ovat erilaiset. Valvonta, ratkaisujen etsintä sovittelijana ja 
sanktioista päättäminen ovat niiden tehtäviä, kun taas strategiset päätökset tehdään muualla 
täysin tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Tarkistus 559
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle ja 57 artiklan mukaista 
yhteistyötä tekevien sääntelyelinten 
edustajille on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina. Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 
järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 
voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Komissiolle on ilmoitettava kokouksista, 
joissa käsitellään 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, ja ne on kutsuttava 
osallistumaan niihin tarkkailijoina Jos 
kapasiteetin myöntämiseen käytetään 
tietotekniikkaan perustuvia järjestelmiä, 
sääntelyelinten on saatava näistä 
järjestelmistä riittävästi tietoja, jotta ne 
voivat toteuttaa valvontatehtävänsä 
56 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kokouksissa tai muissa toimissa, joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa 
infrastruktuurin kapasiteetin myöntäminen 
verkkojen väliseen junaliikenteeseen, 
päätöksiä tekevät ainoastaan
infrastruktuurin haltijoiden edustajat.

3. Kokouksissa tai muissa toimissa, joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa 
infrastruktuurin kapasiteetin myöntäminen 
verkkojen väliseen junaliikenteeseen, 
päätöksiä tekevät infrastruktuurin 
haltijoiden edustajat. Jos infrastruktuurin 
haltijoiden edustajat ovat eri mieltä, asia 
siirretään soviteltavaksi 57 artiklassa 
tarkoitetulle sääntelyelinten verkostolle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään mahdolliseksi sääntelyelinten verkoston sovittelu asioissa, 
joista infrastruktuurin haltijat eivät pääse yksimielisyyteen.

Tarkistus 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
yhteistyöhön osallistuvien osapuolten on 
varmistettava, että organisaation 
jäsenyyttä ja toimintamenetelmiä koskevat 
tiedot sekä kaikki 
infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden arvioinnissa ja 
myöntämisessä käytettävät perusteet ovat 
julkisia.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella siirretään tämä kohta 40 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 562
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteistyön 
yhteydessä infrastruktuurin haltijoiden on 
arvioitava tarve perustaa kansainvälisiä 
reittejä tavarajunaliikenteen 
helpottamiseksi, sekä tarvittaessa ehdottaa 
ja järjestää kyseisiä reittejä, joiden osalta 
noudatetaan 48 artiklassa tarkoitettua ad 
hoc -hakemusmenettelyä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteistyön
yhteydessä infrastruktuurin haltijoiden on 
arvioitava tarve perustaa kansainvälisiä 
reittejä tavarajunaliikenteen 
helpottamiseksi, sekä tarvittaessa ehdottaa 
ja järjestää kyseisiä reittejä, joiden osalta 
noudatetaan 48 artiklassa tarkoitettua ad 
hoc -hakemusmenettelyä. Tämän 
yhteistyön puitteissa olisi luotava 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
kansainvälisen rautatieliikenteen 
palvelujen taholta vastataan ad hoc 
-hakemuksiin viiden työpäivän kuluessa.

Or. es

Perustelu

On epäselvää, sovelletaanko 48 artiklan mukaista viiden päivän vastausaikaa tässä 
tapauksessa. 

Tarkistus 563
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa erilaisia 
sääntöjä verkoille, jotka ovat teknisesti 
erillään EU:n pääasiallisista 
rautatieverkoista, jos kolmansista maista 
tulevan tai niihin suuntautuvan liikenteen 
tarvitseman infrastruktuurikapasiteetin 
myöntäminen edellyttää erityistä 
yhteistyötä.
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Or. en

Tarkistus 564
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa erilaisia 
sääntöjä verkoille, jotka ovat teknisesti 
erillään EU:n pääasiallisista 
rautatieverkoista, jos kolmansista maista 
tulevan tai niihin suuntautuvan liikenteen 
tarvitseman infrastruktuurikapasiteetin 
myöntäminen edellyttää erityistä 
yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Kapasiteetin myöntämisen ja kolmansien maiden kanssa tehtävän koordinoinnin suhteen 
jäsenvaltioiden (erityisesti Baltian maiden) on voitava asettaa erityissääntöjä, jotka koskevat 
kolmansista maista tulevaa tai niihin lähtevää liikennettä.

Tarkistus 565
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeutta voivat hakea tässä 
direktiivissä tarkoitetut hakijat.

1. Hakijat voivat pyytää 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeutta.
Voidakseen käyttää tällaista 
infrastruktuurikapasiteettia ja 
kilpailukykyisen tavaraliikenteen 
eurooppalaisen rautatieverkon osalta
hakijoiden on osoitettava rautatieyritys 
tekemään sopimus infrastruktuurin 
haltijan kanssa 28 artiklan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa käytetään kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta 
annetun asetuksen (EU) N:o 913/2010 sanamuotoa tästä verkosta pyrkimättä laajentamaan 
sen periaatetta.

Tarkistus 566
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komissio käyttää väärin valtaansa toimia kansallisten rautateiden tasolla. 

Tarkistus 567
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alustava puitesopimus voidaan 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen laatia 
viiden vuoden ajaksi ennen 1 päivää 
tammikuuta 2010 palveluja tarjoavien 

Alustava puitesopimus voidaan 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen laatia 
viiden vuoden ajaksi ennen 1 päivää 
tammikuuta 2010 palveluja tarjoavien 
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hakijoiden käyttämän kapasiteetin 
ominaispiirteiden pohjalta erityisten 
investointien tai liiketoimintaan liittyvien 
sopimusten huomioon ottamiseksi, ja 
sopimusta voidaan jatkaa yhden kerran.
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun 
sääntelyelimen tehtävänä on antaa lupa 
tällaisen sopimuksen voimaantulolle.

hakijoiden käyttämän kapasiteetin 
ominaispiirteiden pohjalta erityisten 
investointien tai liiketoimintaan liittyvien 
sopimusten huomioon ottamiseksi, ja 
sopimusta voidaan jatkaa yhden kerran.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat halutessaan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa sääntelyelimelle 
infrastruktuurin haltijan ja hakijan tekemästä puitesopimuksesta ja kuulla sitä asiasta. Ei 
kuitenkaan kuulu tämän elimen toimivaltaan sallia tai olla sallimatta tällaisen sopimuksen 
voimaantuloa, paitsi jos muut hakijat esittävät erityisvaatimuksia ja asiasta on kiistaa.

Tarkistus 568
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijan on noudatettava 
käyttöoikeuden myöntämisessä 
liitteessä IX vahvistettua aikataulua.

Infrastruktuurin haltijan on noudatettava 
käyttöoikeuden myöntämisessä liitteessä 
IX vahvistettua aikataulua. Jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä erilaisia käyttöoikeuden 
myöntämisen aikatauluja verkostoille, 
jotka ovat teknisesti erillään EU:n 
pääasiallisista rautatieverkoista, ja sallia 
yhteensovittamisen kolmansien maiden 
rautatieverkkojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 569
Gilles Pargneaux

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

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komissio käyttää väärin valtaansa toimia kansallisten rautateiden tasolla. 

Tarkistus 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 571
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Infrastruktuurin haltijan on sovittava 
muiden asianosaisten infrastruktuurin 

2. Infrastruktuurin haltijan on sovittava 
muiden asianosaisten infrastruktuurin 
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haltijoiden kanssa liikenteen aikatauluun 
otettavista kansainvälisistä reiteistä, ennen 
kuin liikenteen aikataulua koskevia 
ehdotuksia koskevat kuulemiset aloitetaan. 
Muutoksia tehdään ainoastaan, jos ne ovat 
ehdottoman välttämättömiä.

haltijoiden kanssa liikenteen aikatauluun 
otettavista kansainvälisistä reiteistä, ennen 
kuin liikenteen aikataulua koskevia 
ehdotuksia koskevat kuulemiset aloitetaan. 
Muutoksia tehdään ainoastaan, jos ne ovat 
ehdottoman välttämättömiä, ja ne on 
perusteltava asianmukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tämä lisäisi hallinnan avoimuutta.

Tarkistus 572
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakijoiden on jätettävä useamman kuin 
yhden verkon alueelle ulottuvaa 
infrastruktuurikapasiteettia koskeva 
hakemus yhdelle infrastruktuurin haltijalle.
Kyseisellä infrastruktuurin haltijalla on 
tällöin oikeus toimia hakijan puolesta 
hankkiakseen kapasiteettia muilta 
toimivaltaisilta infrastruktuurin haltijoilta.

4. Hakijat voivat hakea useamman kuin 
yhden verkon alueelle ulottuvaa 
infrastruktuurikapasiteettia jättämällä 
hakemuksen yhdelle infrastruktuurin 
haltijalle. Kyseisellä infrastruktuurin 
haltijalla on tällöin oikeus toimia hakijan 
puolesta hankkiakseen kapasiteettia muilta 
toimivaltaisilta infrastruktuurin haltijoilta.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on säilyttää yhtenäisyys äskettäin hyväksytyn rautateiden 
tavaraliikennekäytäviä koskevan asetuksen kanssa, koska siinä ei aseteta hakijoille velvoitetta 
hakea kapasiteettia yhdeltä infrastruktuurin haltijalta. 

Tarkistus 573
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Infrastruktuurin haltijan on pyynnöstä 
annettava kohtuullisen ajan kuluessa ja 
46 artiklassa tarkoitetun 
yhteensovittamismenettelyn kannalta 
riittävän ajoissa seuraavat tiedot 
kirjallisesti ja maksutta hakijoiden 
saataville tarkastelua varten:

4. Infrastruktuurin haltijan on pyynnöstä 
annettava yhden kuukauden kuluessa 
reittien myöntämisestä ja 46 artiklassa 
tarkoitetun yhteensovittamismenettelyn 
kannalta riittävän ajoissa seuraavat tiedot 
kirjallisesti ja maksutta hakijoiden 
saataville tarkastelua varten:

Or. es

Perustelu

"Kohtuullisen ajan kuluessa" on ilmaisu, joka voi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, ja se 
voi heikentää a–e alakohdissa säädettyä avoimuutta ja turvallisuusvaatimuksia. Siksi on 
tarpeen selventää määräaikoja.

Tarkistus 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevia 
riitoja varten on luotava 
riitojenratkaisujärjestely riitojen 
ratkaisemiseksi nopeasti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien 
muutoksenhakukeinojen ja 56 artiklan
soveltamista. Kyseinen järjestely on 
esitettävä verkkoselostuksessa. Jos tätä 
järjestelyä käytetään, päätös on tehtävä 
kymmenen työpäivän kuluessa.

6. Infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämistä koskevia 
riitoja varten on luotava 
riitojenratkaisujärjestely riitojen 
ratkaisemiseksi nopeasti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien 
muutoksenhakukeinojen ja tämän 
direktiivin säännösten soveltamista. 
Kyseinen järjestely on esitettävä 
verkkoselostuksessa. Jos tätä järjestelyä 
käytetään, päätös on tehtävä kymmenen 
työpäivän kuluessa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon kaikki direktiivin säännökset.
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Tarkistus 575
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varmistaakseen 
riittävien liikennepalvelujen kehittämisen 
näissä puitteissa ja erityisesti vastatakseen 
julkisten palvelujen vaatimuksiin tai 
edistääkseen rautateiden tavaraliikennettä 
toteuttaa ketään syrjimättömin perustein 
tarvittavat toimenpiteet niin, että kyseiset 
liikennepalvelut ovat etusijalla 
infrastruktuurikapasiteettia myönnettäessä.

Jäsenvaltiot voivat varmistaakseen 
riittävien liikennepalvelujen kehittämisen 
näissä puitteissa ja erityisesti vastatakseen 
julkisten palvelujen vaatimuksiin tai 
edistääkseen rautateiden tavaraliikennettä 
ja etenkin kansainvälistä
tavaraliikennettä toteuttaa ketään 
syrjimättömin perustein tarvittavat 
toimenpiteet niin, että kyseiset 
liikennepalvelut ovat etusijalla 
infrastruktuurikapasiteettia myönnettäessä.

Or. es

Perustelu

Jos tarkoituksena on kannustaa rautatieliikenteen käyttöä Euroopassa, kansainvälisille 
rautatieliikenteen palveluille olisi annettava etusija. 

Tarkistus 576
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tavaraliikennepalvelujen ja erityisesti
kansainvälisen tavaraliikenteen merkitys 
on otettava riittävällä tavalla huomioon 
ensisijaisuusperusteita määritettäessä.

5. Tavaraliikenteen palvelujen ja etenkin
kansainvälisen tavaraliikenteen palvelujen 
on kuuluttava ensisijaisuusperusteisiin.

Or. es

Perustelu

Ilmaisu "on otettava riittävällä tavalla huomioon" ei ole riittävän tarkka ja yksiselitteinen.  
Jos komissio haluaa edistää tavaraliikennettä ja erityisesti kansainvälistä tavaraliikennettä, 
sen olisi ilmaistava asia selvästi.
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Tarkistus 577
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuurin haltijan on laadittava 
kapasiteetin vahvistamissuunnitelma
kuuden kuukauden kuluessa kapasiteettia 
koskevan arvioinnin valmistumisesta.

1. Infrastruktuurin haltijan on laadittava 
kapasiteetin vahvistamissuunnitelma
välittömästi kapasiteettia koskevan 
arvioinnin valmistuttua.

Or. es

Perustelu

Tämä lisäisi joustavuutta ja mahdollisuuksia toimia viipymättä, mikä taas voisi tehostaa 
palvelujen tuottamista.

Tarkistus 578
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suunnitelman edellytyksenä voi olla 
jäsenvaltion ennakkohyväksyntä.
Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitettu 
sääntelyelin voi antaa lausunnon siitä, 
ovatko suunnitelmassa määrätyt toimet 
asianmukaisia.

Suunnitelman edellytyksenä voi olla 
jäsenvaltion ennakkohyväksyntä.

Or. nl

Tarkistus 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan laajuisen verkon taikka yhteen 
tai useampaan Euroopan laajuiseen 
verkkoon merkittävällä tavalla 
vaikuttavan reitin ylikuormittuessa 
57 artiklassa määritelty sääntelyelin voi 
antaa lausunnon siitä, ovatko 
suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet 
asianmukaisia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säätämään sääntelyelinten verkoston kuulemisesta, jos ylikuormitus 
vaikuttaa merkittävästi yhteen tai useampaan Euroopan laajuiseen verkkoon.

Tarkistus 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti ylikuormitetun 
infrastruktuurin osalta infrastruktuurin 
haltijan on vaadittava reitin luovuttamista, 
jos reittiä on vähintään kuukauden 
mittaisen ajanjakson aikana käytetty 
vähemmän kuin verkkoselostuksessa on 
vahvistettu kynnysmääräksi, paitsi jos tämä 
johtuu liikenteenharjoittajasta 
riippumattomista, muista kuin 
taloudellisista syistä.

2. Erityisesti ylikuormitetun 
infrastruktuurin osalta infrastruktuurin 
haltijan on vaadittava reittien
luovuttamista, jos reittejä on vähintään
kuukauden mittaisen ajanjakson aikana 
käytetty vähemmän kuin 
verkkoselostuksessa on vahvistettu 
kynnysmääräksi, paitsi jos tämä johtuu 
liikenteenharjoittajasta riippumattomista, 
muista kuin taloudellisista syistä. Tätä 
ennen infrastruktuurin haltijan on 
kuultava rautatieyritystä saadakseen 
tietoa reittien riittämättömästä käytöstä.

Or. fr
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Tarkistus 581
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on ilmoitettava 
asianomaisille osapuolille hyvissä ajoin
kunnossapitotöistä, joita ei ole suunniteltu.

3. Infrastruktuurin haltijan on ilmoitettava 
asianomaisille osapuolille vähintään 
viikkoa aikaisemmin kunnossapitotöistä, 
joita ei ole suunniteltu.

Or. es

Perustelu

Olisi loogista, että osapuolet tietävät, milloin aloitetaan kunnossapitotyöt, joita ei ole 
suunniteltu, jotta ne voivat varautua niihin tarvittavalla tavalla.

Tarkistus 582
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Infrastruktuurin haltijoilla on oltava 
toimintasuunnitelmat onnettomuuksien 
tai teknisten vikojen varalta.

Or. es

Perustelu

Infrastruktuurin haltijoilla olisi oltava selkeästi määritellyt toimintasuunnitelmat 
onnettomuuksien tai teknisten vikojen varalta. Ne auttaisivat myös laatimaan tehokkaammin 
ja nopeammin varotoimia koskevat suunnitelmat ja ne olisi jaettava hyvinä käytäntöinä 
kaikkien infrastruktuurin haltijoiden kesken.

Tarkistus 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
rautatieyrityksiä osallistumaan sen 
varmistamiseen, että 
turvallisuusstandardit ja säännöt 
pannaan täytäntöön ja niiden 
noudattamista valvotaan kyseisten 
yritysten itsensä osalta.

3. Ellei kyseessä ole ylivoimainen este, 
mukaan luettuna kiireellinen ja 
turvallisuuden kannalta välttämätön työ, 
tämän artiklan mukaisesti 
tavaraliikenteen harjoittamiseen 
myönnettyä reittiä ei voida peruuttaa alle 
kahta kuukautta ennen liikenteen 
aikataulun mukaista ajankohtaa, jos 
asianomainen hakija ei anna 
suostumustaan tällaiselle peruuttamiselle. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
infrastruktuurin haltija pyrkii tarjoamaan 
hakijalle yhtä laadukkaan ja luotettavan 
reitin, joka hakijalla on oikeus hyväksyä 
tai hylätä. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa sillä on oikeus vähintään 
vastaavan maksun palautukseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella säädetään, että jollei kyseessä ole ylivoimainen este, reitin peruuttamisen 
tapauksessa on tarjottava vaihtoehtoja tai korvauksia. Siinä toistetaan tavaraliikennekäytäviä 
koskevaan asetukseen ((EU) N:o 913/2010) sisältyvä sanamuoto ja täydennetään sitä.

Tarkistus 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
4 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelin Sääntelyelimet

Or. fr

Perustelu

On sopivampaa käyttää monikkomuotoa, koska jaksossa käsitellään verkostoon kuuluvia 
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kansallisia sääntelyelimiä.

Tarkistus 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelin Kansalliset sääntelyelimet

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään 55 artiklan otsikkoa ottaen huomioon 57 artiklaan tehdyt 
muutokset.

Tarkistus 586
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen 
sääntelyelin.Kyseisen elimen on oltava 
itsenäinen viranomainen, joka on 
organisatorisesti, toiminnallisesti, 
hierarkkisesti ja päätöksenteoltaan 
oikeudellisesti erillinen ja riippumaton 
muista viranomaisista. Sen on myös oltava 
organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, 
oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
päätöksenteoltaan infrastruktuurin 
haltijoista, hinnoitteluelimistä, 
käyttöoikeuksia myöntävistä elimistä sekä 
hakijoista riippumaton. Sen on lisäksi 
oltava toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin. 
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton.  Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.
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koskevan sopimuksen tekemiseen. Kansallisella sääntelyelimellä oltava 
henkilöstön ja resurssien osalta tarvittavat 
hallinnolliset valmiudet sille 56 artiklassa 
annettujen tehtävien hoitamiseen. 
Vaaditun henkilöstön määrän olisi oltava 
suoraan yhteydessä markkinoiden 
tarpeisiin ja vaihdeltava vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Sääntelyelimen riippumattomuus, resurssit ja henkilöstö ovat ratkaisevia suhteessa elimen 
toimintaan ja sen kykyyn käsitellä valituksia. Vaaditun henkilöstön määrän olisi oltava 
suoraan yhteydessä markkinoiden tarpeisiin ja vaihdeltava tarpeen mukaan.

Tarkistus 587
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin.
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton.  Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen
sääntelyviranomainen. Kyseisen
viranomaisen on oltava itsenäinen elin, 
joka on organisatorisesti, toiminnallisesti, 
hierarkkisesti ja päätöksenteoltaan 
oikeudellisesti erillinen ja riippumaton 
muista viranomaisista. Sen on myös
oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton. Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.
Sääntelyviranomaisella on oltava 
tarvittavat organisatoriset valmiudet sille 
56 artiklassa annettujen tehtävien 
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hoitamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan edellä mainitut säännökset sääntelyviranomaisen roolista ja 
tehtävistä yleisen edun mukaisten palvelujen täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus 588
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin. 
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton.  Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin. 
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton. Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.
Sääntelyelimellä on oltava tarvittava 
henkilöstö ja aineelliset resurssit sille 
56 artiklassa annettujen tehtävien 
toteuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Jotta sääntelyelin voi toteuttaa tehtävänsä ja toimia tehokkaasti, sillä on oltava tarvittavat 
henkilöstöresurssit ja aineelliset resurssit.
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Tarkistus 589
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin. 
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton.  Sen on lisäksi oltava
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
rautatiealalle yksi kansallinen sääntelyelin. 
Kyseisen elimen on oltava itsenäinen 
viranomainen, joka on organisatorisesti, 
toiminnallisesti, hierarkkisesti ja 
päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen 
ja riippumaton muista viranomaisista. Sen 
on myös oltava organisaatioltaan, 
rahoitukseltaan, oikeudelliselta 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan 
infrastruktuurin haltijoista, 
hinnoitteluelimistä, käyttöoikeuksia 
myöntävistä elimistä sekä hakijoista 
riippumaton.  Sen on lisäksi oltava 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
osallistuvat julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 590
Werner Kuhn

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

Komission teksti Tarkistus

a) Sääntelyelimen on ratkaistava 
valitukset ja toteutettava toimet tilanteen 
korjaamiseksi kuukauden kuluessa 
tietojen vastaanottamisesta. Jos 
muutoksenhaku koskee kieltäytymistä 
infrastruktuurikapasiteetin 
myöntämisestä tai kapasiteetin 
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tarjoamiseen liittyviä ehtoja, 
sääntelyelimen on joko vahvistettava, ettei 
infrastruktuurin haltijan tekemää 
päätöstä tarvitse muuttaa, tai vaadittava 
päätöksen muuttamista sääntelyelimen 
antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Toimivaltainen parlamentti nimittää
rautatiealan sääntelyelimen pääjohtajan ja 
johtokunnan uusittavissa olevaksi 
määräajaksi riippumattomuuden takaavien
selkeiden sääntöjen mukaisesti. Näihin 
tehtäviin valitaan henkilöitä, joilla ei 
kolmen vuoden aikana ennen nimitystä 
eikä toimikauden aikana saa olla suoraan 
tai välillisesti ammatillista asemaa, 
vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. en
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Perustelu

Mukautetaan vastaamaan kunkin jäsenvaltion kansallista institutionaalista rakennetta.

Tarkistus 592
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Rautatiealan sääntelyviranomaisen
pääjohtaja ja johtokunta nimitetään 
uusittavissa olevaksi määräajaksi 
riippumattomuuden takaavien selkeiden 
sääntöjen mukaisesti. Näihin tehtäviin 
valitaan henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden 
aikana ennen nimitystä eikä toimikauden 
aikana saa olla suoraan tai välillisesti 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
säännellyissä yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. fr

Perustelu

Ei ole syytä puuttua nimityksiä koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin, jotka ovat 
jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 593
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin 
valitaan henkilöitä, joilla ei kolmen 
vuoden aikana ennen nimitystä eikä
toimikauden aikana saa olla suoraan tai 
välillisesti ammatillista asemaa, vastuuta 
tai intressiä säännellyissä yrityksissä tai 
yksiköissä tai liiketoimintasuhdetta niiden 
kanssa. Toimikauden päätyttyä heillä ei 
saa vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavissa
olevaksi määräajaksi riippumattomuuden 
takaavien selkeiden sääntöjen mukaisesti.
Heidän on toimittava täysin 
riippumattomasti rautatiealan 
markkinoiden intresseistä eikä heihin saa 
missään tapauksessa vaikuttaa hallitusten 
tai yksityisten tai julkisten yritysten 
ohjeilla. Toimikauden päätyttyä heillä ei 
saa kohtuulliseen aikaan olla ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä missään 
säännellyistä yrityksistä tai yksiköistä tai 
liiketoimintasuhdetta niihin. Heillä on 
täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. fr

Perustelu

Sääntelyelimen jäsenten riippumattomuus on turvattava. Liian tiukat ehdot, kuten vaatimus 
siitä, että henkilöillä ei kolmen vuoden aikana ennen sääntelyelimeen nimittämistä tai 
kolmeen vuoteen sen jälkeen saa olla yhteyttä rautatiealaan, johtavat kuitenkin siihen, että 
jotkut jäsenvaltiot eivät pysty löytämään ehdokkaita, joilla on riittävä kokemus ja koulutus 
näihin erityistehtäviin.

Tarkistus 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 

3. Kansallinen parlamentti, hallinto-
oikeudet ja/tai tuomioistuimet sekä 
kansalliset neuvoa-antavat yleiskokoukset 
nimittävät yhdessä rautatiealan 
sääntelyelimen pääjohtajan ja 
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henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

johtokunnan, joita ei voi erottaa,
uusittavissa olevaksi määräajaksi
riippumattomuuden takaavien selkeiden 
sääntöjen mukaisesti. Näihin tehtäviin 
valitaan henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden 
aikana ennen nimitystä eikä toimikauden 
aikana saa olla suoraan tai välillisesti 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
säännellyissä yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. fr

Tarkistus 595
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavissa
olevaksi määräajaksi riippumattomuuden 
takaavien selkeiden sääntöjen mukaisesti,
ja kansallinen parlamentti vahvistaa 
tämän nimityksen. Näihin tehtäviin 
valitaan henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden 
aikana ennen nimitystä eikä toimikauden 
aikana saa olla suoraan tai välillisesti 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
säännellyissä yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
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henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. de

Perustelu

Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtajan ja johtokunnan nimittämistä koskevat päätökset ovat 
tärkeitä poliittisia päätöksiä, ja mahdollisimman suuren legitiimiyden varmistamiseksi 
kansallisten parlamenttien olisi vahvistettava ne.

Tarkistus 596
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Kansallinen parlamentti nimittää
rautatiealan sääntelyelimen pääjohtajan ja 
johtokunnan uusittavissa olevaksi 
määräajaksi riippumattomuuden takaavien
selkeiden sääntöjen mukaisesti. Näihin 
tehtäviin valitaan henkilöitä, joilla ei
kohtuullisena aikana ennen nimitystä ole 
saanut olla suoraan tai välillisesti 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
säännellyissä yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa, ja 
tämä on nimenomaisesti vahvistettava 
asianmukaisessa 
sidonnaisuusilmoituksessa toimikauden 
aikana. Toimikauden päätyttyä heillä ei 
saa kohtuulliseen aikaan olla ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä missään 
säännellyistä yrityksistä tai yksiköistä tai 
liiketoimintasuhdetta niihin. Heillä on 
täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit panevat tämän direktiivin säännökset täytäntöön 
nimittämällä sääntelyelimen johtajan ja johtokunnan: näiden on allekirjoitettava 
asianmukainen sidonnaisuusilmoitus, jossa todetaan, että heillä ei ole vastuuta tai intressiä 
rautatiealan toimijoissa.

Tarkistus 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana 
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 
kansallinen elin nimittää rautatiealan 
sääntelyelimen pääjohtajan ja 
johtokunnan uusittavissa olevaksi 
määräajaksi riippumattomuuden takaavien
selkeiden sääntöjen mukaisesti. Näihin 
tehtäviin valitaan henkilöitä, joilla ei 
kolmen vuoden aikana ennen nimitystä 
eikä toimikauden aikana saa olla suoraan 
tai välillisesti ammatillista asemaa, 
vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. pl

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen kunnioittamiseksi olisi tarjottava vapaus valita elin, joka nimittää 
rautatiealan sääntelystä vastaavan pääjohtajan ja johtokunnan. Monessa maassa sääntelyelin 
on hallinnollinen yksikkö, eikä esimerkiksi parlamentti voi siten nimittää sitä.
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Tarkistus 598
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rautatiealan sääntelyelimen pääjohtaja 
ja johtokunta nimitetään uusittavaksi 
olevaksi määräajaksi sellaisten selkeiden 
sääntöjen mukaisesti, joilla voidaan taata 
riippumattomuus. Näihin tehtäviin valitaan 
henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden aikana
ennen nimitystä eikä toimikauden aikana 
saa olla suoraan tai välillisesti ammatillista 
asemaa, vastuuta tai intressiä säännellyissä 
yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

3. Toimivaltaiset elimet esittävät
rautatiealan sääntelyelimen pääjohtajaa ja 
johtokuntaa ja nimittävät nämä
uusittavaksi olevaksi määräajaksi
riippumattomuuden takaavien selkeiden 
sääntöjen mukaisesti. Näihin tehtäviin 
valitaan henkilöitä, joilla ei kolmen vuoden 
aikana ennen nimitystä eikä toimikauden 
aikana saa olla suoraan tai välillisesti 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
säännellyissä yrityksissä tai yksiköissä tai 
liiketoimintasuhdetta niiden kanssa.
Toimikauden päätyttyä heillä ei saa 
vähintään kolmeen vuoteen olla 
ammatillista asemaa, vastuuta tai intressiä 
missään säännellyistä yrityksistä tai 
yksiköistä tai liiketoimintasuhdetta niihin.
Heillä on täydet valtuudet sääntelyelimen 
henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja 
hallinnoimisessa.

Or. es

Perustelu

Kunnioitetaan kunkin maan ja alueen erilaisten institutionaalisten järjestelmien 
toimintatapaa.

Tarkistus 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimen toiminta Kansallisten sääntelyelinten toiminta
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Or. fr

Perustelu

Täsmennetään 56 artiklan otsikkoa.

Tarkistus 600
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä sanotun rajoittamatta
46 artiklan 6 kohdan soveltamista, hakijalla 
on oikeus vedota sääntelyelimeen, jos se 
katsoo tulleensa kohdelluksi 
epäoikeudenmukaisesti, syrjityksi tai 
muulla tavalla loukatuksi erityisesti
infrastruktuurin haltijan tai 
tapauskohtaisesti rautatieyrityksen tai 
palvelun harjoittajan tekemissä 
päätöksissä, jotka koskevat:

1. Jäljempänä sanotun rajoittamatta
46 artiklan 6 kohdan soveltamista, hakijalla 
on oikeus vedota sääntelyelimeen, jos se 
katsoo tulleensa kohdelluksi 
epäoikeudenmukaisesti, syrjityksi tai 
muulla tavalla loukatuksi infrastruktuurin 
haltijan tai tapauskohtaisesti 
rautatieyrityksen tai palvelun harjoittajan
tekemien päätösten johdosta ja kiistoissa, 
jotka koskevat:

Or. en

Perustelu

Korostetaan, että sääntelyelimeen voidaan vedota, jos kiista aiheutuu epäoikeudenmukaisen 
tai syrjivän päätöksen johdosta.

Tarkistus 601
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sääntelyelimen on ratkaistava 
valitukset ja tai toimittava omasta 
aloitteestaan ja toteutettava toimet 
tilanteen korjaamiseksi kahden viikon 
kuluessa. Jos muutoksenhaku koskee 
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kieltäytymistä infrastruktuurikapasiteetin 
myöntämisestä tai kapasiteetin 
tarjoamiseen liittyviä ehtoja, 
sääntelyelimen on joko vahvistettava, ettei 
infrastruktuurin haltijan tekemää 
päätöstä tarvitse muuttaa, tai vaadittava 
päätöksen muuttamista sääntelyelimen 
antamien suuntaviivojen mukaisesti.
Sääntelyelimet, jotka eivät noudata 
toimivaltuuksiaan ja määräaikoja, 
joutuvat komission tarkasteluun 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sääntelyelintä koskevat artiklat muotoillaan uudelleen tekstin 
selkeyttämiseksi. Se kattaa 56 artiklan 5 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan 
sisällön. Pyydämme lyhentämään sääntelyelimen päätöksentekoajan kahteen viikkoon. 
Ehdotamme seurantamenettelyä siinä tapauksessa, että sääntelyelin ei noudata tätä aikarajaa 
resurssien, ajan jne. puutteen vuoksi. Ihanteellinen tapa olisi välittää tapaus eurooppalaiselle 
sääntely-yksikölle.

Tarkistus 602
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä. 
Sen on erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin haltijalle 
harkintavaltaa, jota voisi olla mahdollista 
käyttää hakijoiden väliseen syrjintään. 
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–g 
alakohtaa ehkäistäkseen syrjinnän 
hakijoiden välillä. Sen on erityisesti 
tarkistettava, onko verkkoselostuksessa 
syrjiviä lausekkeita tai annetaanko siinä 
infrastruktuurin haltijalle harkintavaltaa, 
jota voisi olla mahdollista käyttää 
hakijoiden väliseen syrjintään. 
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
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valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen. valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 603
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja 
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä.
Sen on erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin haltijalle 
harkintavaltaa, jota voisi olla mahdollista 
käyttää hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja 
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä.
Sen on erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin haltijalle 
harkintavaltaa, jota voisi olla mahdollista 
käyttää hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava tarvittavat 
henkilöstöresurssit ja aineelliset resurssit
näiden tehtävien toteuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Jotta sääntelyelin voi toteuttaa tehtävänsä ja toimia tehokkaasti, sillä on oltava tarvittavat 
henkilöstöresurssit ja aineelliset resurssit.

Tarkistus 604
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata rautatiepalvelujen
markkinoiden tilaa ehkäistäkseen 
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tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä.
Sen on erityisesti tarkistettava, onko
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin 
haltijalle harkintavaltaa, jota voisi olla 
mahdollista käyttää hakijoiden väliseen 
syrjintään. Sääntelyelimellä on oltava 
organisatoriset valmiudet näiden tehtävien 
toteuttamiseen.

hakijoiden syrjinnän. Sen on muun 
muassa tarkistettava, käyttääkö 
infrastruktuurin haltija
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita 
hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään valtuuksia: rautatiemarkkinoiden valvonta on laajempi ja asianmukaisempi 
tehtävä kuin pelkkä rajoittuminen kilpailukykyyn, ja tämä auttaa ehkäisevällä tavalla 
ratkaisemaan mahdollisia kiistoja. Syrjinnän seuranta ja siihen puuttuminen on selkeä tapa 
ratkaista epäoikeudenmukaiseen kohteluun liittyviä kiistoja: säännösten mahdollista käyttöä 
koskevien tulkintojen esittäminen ei kuulu sovittelijan toimivaltaan.

Tarkistus 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja 
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä.
Sen on erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin haltijalle 
harkintavaltaa, jota voisi olla mahdollista 
käyttää hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja 
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden välillä.
Sen on erityisesti tarkistettava, onko 
verkkoselostuksessa syrjiviä lausekkeita tai 
annetaanko siinä infrastruktuurin haltijalle 
harkintavaltaa, jota voisi olla mahdollista 
käyttää hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava riittävät
organisatoriset valmiudet näiden tehtävien 
toteuttamiseen verkoston koon, 
liikennemäärän ja toimijoiden määrän 
valossa.



AM\870643FI.doc 91/161 PE467.167v01-00

FI

Or. it

Tarkistus 606
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyelimellä on oltava myös 
valtuudet seurata kilpailua 
rautatiepalvelujen markkinoilla ja 
tarkastella uudelleen 1 kohdan a–
g alakohtaa omasta aloitteestaan ja 
ehkäistäkseen syrjinnän hakijoiden 
välillä. Sen on erityisesti tarkistettava, 
onko verkkoselostuksessa syrjiviä 
lausekkeita tai annetaanko siinä 
infrastruktuurin haltijalle harkintavaltaa, 
jota voisi olla mahdollista käyttää 
hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

2. Jos sääntelyelin vastaanottaa 1 kohdan 
mukaisen vetoomuksen, sen on erityisesti 
tarkistettava, onko verkkoselostuksessa 
syrjiviä lausekkeita tai annetaanko siinä 
infrastruktuurin haltijalle harkintavaltaa, 
jota voisi olla mahdollista käyttää 
hakijoiden väliseen syrjintään.
Sääntelyelimellä on oltava organisatoriset 
valmiudet näiden tehtävien toteuttamiseen.

Or. nl

Tarkistus 607
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyelimen on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijan määräämät maksut 
ovat IV luvun 2 jakson mukaisia ja ketään 
syrjimättömiä. Infrastruktuurimaksujen
tasoa koskevat neuvottelut hakijoiden ja 
infrastruktuurin haltijan välillä sallitaan 
ainoastaan, jos ne käydään 
sääntelyelimen johdolla. Sääntelyelimen 
on puututtava asiaan, jos neuvottelut 
saattavat rikkoa tässä luvussa säädettyjä 

3. Sääntelyelimen on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijan määräämät maksut 
ovat IV luvun 2 jakson mukaisia ja ketään 
syrjimättömiä ja niiden tasoa koskevat 
neuvottelut hakijoiden ja infrastruktuurin 
haltijan välillä IV luvun 2 jakson 
säännösten mukaisia. Sääntelyelimen on
1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden 
pyynnöstä puututtava asiaan, jos 
neuvottelut saattavat rikkoa tässä luvussa 
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vaatimuksia. säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vahvistetaan sääntelyelimen pakollista sovittelijan roolia: prosessin valvonta ja asiaan 
puuttuminen siinä tapauksessa, että vaatimuksia ei noudateta.

Tarkistus 608
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyelimen on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijan määräämät maksut 
ovat IV luvun 2 jakson mukaisia ja ketään 
syrjimättömiä. Infrastruktuurimaksujen 
tasoa koskevat neuvottelut hakijoiden ja 
infrastruktuurin haltijan välillä sallitaan 
ainoastaan, jos ne käydään 
sääntelyelimen johdolla. Sääntelyelimen 
on puututtava asiaan, jos neuvottelut 
saattavat rikkoa tässä luvussa säädettyjä 
vaatimuksia.

3. Sääntelyelimen on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijan määräämät maksut 
ovat IV luvun 2 jakson mukaisia ja ketään 
syrjimättömiä.

Or. nl

Perustelu

Sääntelyelimellä on valvontatehtävä, se ei tee politiikkaa eikä osallistu infrastruktuurin 
haltijoiden ja rautatieyritysten välisiin neuvotteluihin. Se tekee jälkitarkastuksia jonkun 
osapuolen pyynnöstä.

Tarkistus 609
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Sääntelyelimen on määritettävä 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, onko 
palvelun päätarkoituksena matkustajien 
kuljettaminen eri jäsenvaltioissa 
sijaitsevien asemien välillä, ja 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, vaarantavatko 
10 artiklassa säädetyt tietyn lähtöpaikan 
ja määränpään välillä tarjottavat palvelut, 
joista on tehty yksi tai useampi voimassa 
olevan unionin lainsäädännön mukainen 
julkisia palveluhankintoja koskeva 
sopimus, julkisia palveluhankintoja 
koskevan sopimuksen taloudellisen 
tasapainon.

Or. fr

Perustelu

Valtuudet määrittää, vaarantuuko julkisen palvelun taloudellinen tasapaino, on annettu 
sääntelyelimelle 11 artiklassa. Asia toistetaan tässä, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja 
täydentää elimellä yleisen edun mukaisten palvelujen täytäntöönpanon yhteydessä olevien 
valtuuksien luetteloa.

Tarkistus 610
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyelimellä on oikeus pyytää 
infrastruktuurin haltijalta, hakijoilta ja 
muulta kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevalta kolmannelta asiaa koskevia 
tietoja. Pyydetyt tiedot on annettava 
viipymättä. Sääntelyelimellä on oltava 
mahdollisuus varmistaa pyyntöihin 
vastaaminen asianmukaisilla 
seuraamuksilla, sakot mukaan lukien.
Sääntelyelimelle toimitettaviin tietoihin 
sisältyvät kaikki tiedot, joita sääntelyelin 

4. Sääntelyelimellä on oikeus pyytää 
infrastruktuurin haltijalta, hakijoilta ja 
muulta kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevalta kolmannelta asiaa koskevia 
tietoja. Pyydetyt tiedot on annettava 
viipymättä. Sääntelyelimelle toimitettaviin 
tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, joita 
sääntelyelin tarvitsee 
muutoksenhakutehtävässään ja 
seuratessaan kilpailua rautatiepalvelujen 
markkinoilla 2 kohdan mukaisesti. Tähän 
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tarvitsee muutoksenhakutehtävässään ja 
seuratessaan kilpailua rautatiepalvelujen 
markkinoilla 2 kohdan mukaisesti. Tähän 
sisältyvät tiedot, jotka ovat tarpeen 
tilastointi- ja 
markkinaseurantatarkoituksiin.

sisältyvät tiedot, jotka ovat tarpeen 
tilastointi- ja 
markkinaseurantatarkoituksiin. Jos 
infrastruktuurin haltija ei toimita tietoja, 
sääntelyelimen on toteutettava 
asianmukaiset oikeudelliset toimenpiteet. 

Or. fr

Tarkistus 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi
kahden kuukauden kuluessa tietojen
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 
päätettävä omasta aloitteestaan aiheellisista 
toimenpiteistä markkinoiden kielteisten 
ilmiöiden oikaisemiseksi erityisesti 
1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi
20 työpäivän kuluessa valituksen
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 
päätettävä omasta aloitteestaan aiheellisista 
toimenpiteistä markkinoiden kielteisten 
ilmiöiden oikaisemiseksi erityisesti 
1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että rautatieyritykset saavat ajoissa päätökset reittihakemuksistaan 
sekä sovittelupyynnöistään.

Tarkistus 612
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kahden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 
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päätettävä omasta aloitteestaan aiheellisista 
toimenpiteistä markkinoiden kielteisten 
ilmiöiden oikaisemiseksi erityisesti 
1 kohdan a–g alakohdan osalta.

päätettävä omasta aloitteestaan aiheellisista 
toimenpiteistä markkinoiden kielteisten 
ilmiöiden oikaisemiseksi erityisesti 
1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 613
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kahden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 
päätettävä omasta aloitteestaan 
aiheellisista toimenpiteistä markkinoiden 
kielteisten ilmiöiden oikaisemiseksi 
erityisesti 1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kahden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Vältetään "kielteisiä ilmiöitä" koskevat epämääräiset ilmaisut: kyselyt ja kiistat on 
ratkaistava korjaavilla päätöksillä.

Tarkistus 614
Peter van Dalen

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

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kahden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta. Sen on tarvittaessa 
päätettävä omasta aloitteestaan 
aiheellisista toimenpiteistä markkinoiden 
kielteisten ilmiöiden oikaisemiseksi 
erityisesti 1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset ja 
toteutettava toimet tilanteen korjaamiseksi 
kahden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta.

Or. nl

Perustelu

Sääntelyelimellä on valvontatehtävä eikä se tee politiikkaa.

Tarkistus 615
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset 
ja toteutettava toimet tilanteen 
korjaamiseksi kahden kuukauden kuluessa 
tietojen vastaanottamisesta. Sen on 
tarvittaessa päätettävä omasta aloitteestaan 
aiheellisista toimenpiteistä markkinoiden 
kielteisten ilmiöiden oikaisemiseksi 
erityisesti 1 kohdan a–g alakohdan osalta.

5. Sääntelyelimen on ratkaistava valitukset 
ja toteutettava toimet tilanteen 
korjaamiseksi kahden kuukauden kuluessa 
tietojen vastaanottamisesta ja osapuolia 
kuultuaan. Sen on tarvittaessa päätettävä 
omasta aloitteestaan aiheellisista 
toimenpiteistä markkinoiden kielteisten 
ilmiöiden oikaisemiseksi erityisesti 
1 kohdan a–g alakohdan osalta.

Or. es

Perustelu

On otettava huomioon esitetyt asiakirjat sekä osapuolten lausunnot.

Tarkistus 616
Georges Bach
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Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimen tekemä päätös sitoo 
kaikkia niitä, jotka kuuluvat päätöksen 
soveltamisalaan eivätkä ole jonkin toisen 
hallinnollisen tahon valvonnan alaisia.
Sääntelyelimellä on oltava mahdollisuus 
varmistaa päätöstensä noudattaminen 
asianmukaisilla seuraamuksilla, sakot 
mukaan lukien.

Sääntelyelimen tekemä päätös sitoo 
kaikkia niitä, jotka kuuluvat päätöksen 
soveltamisalaan eivätkä ole jonkin toisen 
hallinnollisen tahon valvonnan alaisia, 
mutta se kuuluu jäsenvaltioiden 
tuomioistuinvalvonnan piiriin.
Sääntelyelimellä on oltava mahdollisuus 
varmistaa päätöstensä noudattaminen 
asianmukaisilla seuraamuksilla.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos rajatylittäviä liikennepalveluja 
koskevat sääntelyelinten päätökset 
aiheuttavat kiistoja, mikä tahansa 
osapuolista voi vedota komissioon 
saadakseen sitovan päätöksen siitä, onko 
kyseinen päätös unionin lainsäädännön 
mukainen.
Komissio nimeää tällaisista vetoomuksista 
vastaavan yksikön viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun tämä 
direktiivi on julkaistu virallisessa 
lehdessä.
Asiasta vastaavan yksikön on tehtävä 
sitova päätös vetoomuksesta 20 työpäivän 
kuluessa vetoomuksen 
vastaanottamisesta.
Tätä järjestelyä olisi arvioitava kahden 
vuoden kuluttua, ja se voi johtaa asiasta 
vastaavan komission yksikön tehtävien 



PE467.167v01-00 98/161 AM\870643FI.doc

FI

laajentamiseen.

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että rautatieyritykset saavat ajoissa päätökset reittihakemuksistaan
sekä sovittelupyynnöistään. Lisäksi saatavilla olisi oltava eurooppalainen palvelu, jolla 
ratkaistaan rajatylittäviin tapauksiin liittyviä vaikeita vetoomuksia ja jota olisi arvioitava 
kahden vuoden kuluttua.

Tarkistus 618
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyelimellä on oltava valtuudet 
tehdä tarkastuksia tai teettää ulkopuolisia 
tarkastuksia infrastruktuurin haltijoissa 
ja tarvittaessa rautatieyrityksissä 
varmistaakseen 6 artiklassa vahvistettuja 
tilien eriyttämistä koskevien säännösten 
noudattamisen.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat ja kaikki 
yritykset tai muut yksiköt, jotka 
harjoittavat tai yhdistävät 
rautatieliikenteen eri muotoja tai 
infrastruktuurin hallintaa, joita 
tarkoitetaan 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
toimittavat sääntelyelimelle 
yksityiskohtaiset tilinpäätökset, jotta se voi 
toteuttaa eri tehtävänsä. Näihin 
tilinpäätöksiin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä X vahvistetut osatekijät. 
Sääntelyelin voi myös tehdä näiden 
tilinpäätösten perusteella johtopäätöksiä 
valtiontukiasioista, joista sen on 
ilmoitettava tällaisten kysymysten 
ratkaisemisesta vastaaville viranomaisille.
Liitettä X voidaan muuttaa kokemuksen 
perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 
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menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ei ole sääntelyelimen tehtävä tarkastaa yleisesti kaikkia infrastruktuurin haltijan ja 
rautatieyritysten toimintoja, vaan sen on ratkaistava kiistoja, ja toimivaltaisten 
parlamentaaristen tahojen on arvioitava lainsäädäntökehyksen osaksi sisällytettyjen 
direktiivin säännösten moitteetonta täytäntöönpanoa.

Tarkistus 619
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Sääntelyelimen on kuultava 
rautatiepalvelujen käyttäjiä (rahti ja 
henkilöliikenne) vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, jotta se voi ottaa huomioon 
niiden näkemykset rautatiemarkkinoista, 
mukaan luettuina palvelujen toiminta, 
infrastruktuurimaksut sekä 
rautatiepalvelujen hintojen taso ja 
avoimuus.

Or. en

Perustelu

Rautateiden käyttäjien kuuleminen antaisi sääntelyelimelle sen tehtävien hoitamisen kannalta 
tarpeellista tietoa.

Tarkistus 620
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 8 a kohta (uusi)



PE467.167v01-00 100/161 AM\870643FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

8 a. Sääntelyelimen on kuultava 
rautatiepalvelujen käyttäjiä (rahti ja 
henkilöliikenne) vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, jotta se voi ottaa huomioon 
niiden näkemykset rautatiemarkkinoista, 
mukaan luettuina palvelujen toiminta, 
infrastruktuurimaksut sekä 
rautatiepalvelujen hintojen taso ja 
avoimuus.

Or. en

Perustelu

Rautateiden käyttäjien kuuleminen antaisi sääntelyelimelle sen tehtävien hoitamisen ja 
rautatieverkon käytön optimoinnin kannalta tarpeellista tietoa.

Tarkistus 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat ja kaikki yritykset 
tai muut yksiköt, jotka harjoittavat tai 
yhdistävät rautatieliikenteen eri muotoja tai 
infrastruktuurin hallintaa, joita tarkoitetaan 
6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, toimittavat 
sääntelyelimelle yksityiskohtaiset 
tilinpäätökset, jotta se voi toteuttaa eri 
tehtävänsä. Näihin tilinpäätöksiin on 
sisällyttävä vähintään liitteessä X 
vahvistetut osatekijät. Sääntelyelin voi 
myös tehdä näiden tilinpäätösten 
perusteella johtopäätöksiä 
valtiontukiasioista, joista sen on 
ilmoitettava tällaisten kysymysten 
ratkaisemisesta vastaaville viranomaisille.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat ja kaikki yritykset 
tai muut yksiköt, jotka harjoittavat tai 
yhdistävät rautatieliikenteen eri muotoja tai 
infrastruktuurin hallintaa, joita tarkoitetaan 
6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, mukaan 
luettuina olennaisten palvelujen tarjoajat
toimittavat sääntelyelimelle 
yksityiskohtaiset tilinpäätökset, jotta se voi 
toteuttaa eri tehtävänsää. Näihin 
tilinpäätöksiin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä X vahvistetut osatekijät. 
Sääntelyelin voi myös tehdä näiden 
tilinpäätösten perusteella johtopäätöksiä 
valtiontukiasioista, joista sen on 
ilmoitettava tällaisten kysymysten 
ratkaisemisesta vastaaville viranomaisille.
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Or. fr

Tarkistus 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 623
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
56 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

56 a artikla
Sääntelyelimen toimivaltuudet

1. Sääntelyelimellä on oltava 56 artiklassa 
lueteltujen tehtävien toteuttamiseksi 
valtuudet:
a) panna täytäntöön päätöksensä ja 
asianmukaiset seuraamukset, mukaan 
luettuina sakot. Sääntelyelimen päätökset 
sitovat kaikkia osapuolia eivätkä ne kuulu 
minkään muun hallinnollisen elimen 
valvontaan;
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b) pyytää tarvittavia tietoja 
infrastruktuurin haltijalta, hakijoilta ja 
kaikilta asiaankuuluvilta kolmansilta 
osapuolilta kyseisessä jäsenvaltiossa sekä 
panna täytäntöön tällaiset pyynnöt ja 
asianmukaiset seuraamukset, mukaan 
luettuina sakot. Sääntelyelimelle 
toimitettaviin tietoihin sisältyvät kaikki 
tiedot, joita sääntelyelin tarvitsee 
hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät 
muutoksenhakuun ja rautatiepalvelujen 
markkinoiden kilpailun valvontaan sekä 
kansalaisten mahdollisuuksiin käyttää 
toimivaltaisten viranomaisten 
määrittelemiä olennaisia 
liikennepalveluja. Tähän sisältyvät myös 
tiedot, jotka ovat tarpeen tilastointi- ja 
markkinaseurantatarkoituksiin. Pyydetyt 
tiedot on annettava viipymättä;
c) tehdä tarkastuksia tai teettää 
ulkopuolisia tarkastuksia, jotka 
kohdistuvat infrastruktuurin haltijoihin ja 
tarvittaessa rautatieyrityksiin, jotta 
voidaan varmistaa, että 6 artiklassa 
vahvistettuja eriytettyjä tilejä koskevia 
säännöksiä noudatetaan.
2. Jäsenvaltioiden on sen varmistettava, 
että sääntelyelimen päätökset voidaan 
saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. 
Muutoksenhaulla ei saa olla lykkäävää 
vaikutusta sääntelyelimen päätökseen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyelimen päätökset julkaistaan.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
infrastruktuurin haltijat ja kaikki 
yritykset tai muut yksiköt, jotka tarjoavat 
6 artiklassa tarkoitettuja rautatieliikenne-
tai infrastruktuuripalveluja, toimittavat 
sääntelyelimelle yksityiskohtaiset 
tilinpäätökset, jotta se voi toteuttaa eri 
tehtävänsä. Näihin tilinpäätöksiin on 
sisällyttävä vähintään liitteessä X 
vahvistetut osat. Sääntelyelin voi myös 
tehdä näiden tilinpäätösten perusteella 
johtopäätöksiä valtiontukiasioista, joista 
sen on ilmoitettava tällaisten kysymysten 
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ratkaisemisesta vastaaville viranomaisille.

Or. fr

Perustelu

Tämä uusi artikla on lisätty selkeyden parantamiseksi. Siinä luetellaan sääntelyelimelle 
annetut valtuudet, jotta ne voidaan saattaa vastustamaan yleisen edun mukaisten palvelujen 
kehitystavoitteita.

Tarkistus 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelinten välinen yhteistyö Sääntelyelinten välinen yhteistyö ja 
komission toimivalta

Or. it

Perustelu

Jos on määrä perustaa yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue, komissiolle on annettava 
lisää toimivaltaa markkinoiden sääntelyä varten.

Tarkistus 625
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyelinten on 
vaihdettava tietoja työstään, päätöstensä 
perusteista sekä päätöskäytännöistään ja 
tehtävä muulla tavoin yhteistyötä 
päätöksentekonsa sovittamiseksi yhteen 
koko unionissa. Tätä varten niiden on 
toimittava yhdessä työryhmässä, joka 
kokoontuu säännöllisin väliajoin. Komissio 

1. Kansallisten sääntelyelinten on 
vaihdettava tietoja työstään, päätöstensä 
perusteista sekä päätöskäytännöistään ja 
tehtävä muulla tavoin yhteistyötä 
päätöksentekonsa sovittamiseksi yhteen 
koko unionissa. Tätä varten niiden on 
toimittava yhdessä verkostossa, joka 
kokoontuu säännöllisin väliajoin. Tässä
tarkoituksessa komissio varmistaa, että 
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tukee sääntelyelimiä tässä tehtävässä. sääntelyelimet tekevät keskenään 
aktiivista yhteistyötä.

Euroopan komissiolle on annettava 
tarvittava toimivalta, jotta se voi valvoa 
sääntelyviranomaisten välisen 
proaktiivisen yhteistyön toteuttamista ja 
ryhtyä toimiin, jos sääntelyelimet eivät 
täytä tehtäväänsä 63 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi myös annettava riittävät valtuudet, jotta se voi valvoa sääntelyelinten välistä 
proaktiivista yhteistyötä ja ryhtyä toimiin sellaisia vastaan, jotka eivät raportoi / tee 
yhteistyötä.

Tarkistus 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten sääntelyelinten on 
vaihdettava tietoja työstään, päätöstensä 
perusteista sekä päätöskäytännöistään ja 
tehtävä muulla tavoin yhteistyötä 
päätöksentekonsa sovittamiseksi yhteen 
koko unionissa. Tätä varten niiden on
toimittava yhdessä työryhmässä, joka 
kokoontuu säännöllisin väliajoin.
Komissio tukee sääntelyelimiä tässä 
tehtävässä.

1. Kansalliset sääntelyelimet järjestäytyvät 
muodollisesti verkostoksi, jotta ne voivat 
vaihtaa tietoja työstään, päätöstensä 
perusteista sekä päätöskäytännöistään
niiden yhteensovittamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi unionin tasolla.
Tätä varten niiden on kokoonnuttava 
verkoston puitteissa säännöllisesti 
komission aloitteesta ja 
puheenjohtajuudella.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella perustetaan kansallisten sääntelyelinten muodollinen yhteistyörakenne, 
"sääntelyelinten verkosto", joka toimii komission puheenjohtajuudella.
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Tarkistus 627
Werner Kuhn

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

Komission teksti Tarkistus

Komission edustajat ovat sekä kilpailun 
pääosastosta että liikenteen ja 
liikkuvuuden pääosastosta.

Or. de

Perustelu

Koska kysymykset ovat monimutkaisia ja monialaisia, komissiolla olisi oltava edustajia 
molemmista pääosastoista.

Tarkistus 628
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa tietokannan, johon 
kansallisten sääntelyelinten on syötettävä 
tiedot kaikista Euroopan unionin 
lainsäädäntöön liittyvistä 
valitusmenettelyistä, kuten valituksen 
päivämäärät, osapuolet, keskeiset 
menettelykysymykset ja tulkintaongelmat.

Or. en

Tarkistus 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tai oma-aloitteisen tutkimuksen 
tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on kuultava kaikkien muiden sellaisten 
jäsenvaltioiden sääntelyelimiä, joiden 
kautta kyseinen kansainvälinen reitti 
kulkee, ja pyydettävä niiltä kaikki 
tarvittavat tiedot ennen päätöksensä 
tekemistä.

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tai oma-aloitteisen tutkimuksen 
tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on kuultava kaikkien muiden sellaisten 
jäsenvaltioiden sääntelyelimiä, joiden 
kautta kyseinen kansainvälinen reitti 
kulkee, ja pyydettävä niiltä kaikki 
tarvittavat tiedot ennen päätöksensä 
tekemistä. Näissä tapauksissa 
sääntelyelinten verkosto antaa lausunnon.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella säädetään valvontaverkoston lausuntomenettelystä kansainväliseen reittiin 
liittyvän valituksen tai tutkinnan tapauksessa.

Tarkistus 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tai oma-aloitteisen tutkimuksen 
tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on kuultava kaikkien muiden sellaisten 
jäsenvaltioiden sääntelyelimiä, joiden 
kautta kyseinen kansainvälinen reitti 
kulkee, ja pyydettävä niiltä kaikki 
tarvittavat tiedot ennen päätöksensä 
tekemistä.

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tai oma-aloitteisen tutkimuksen 
tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on ilmoitettava komissiolle ja kuultava 
kaikkien muiden sellaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyelimiä, joiden kautta kyseinen 
kansainvälinen reitti kulkee, ja pyydettävä 
niiltä kaikki tarvittavat tiedot ennen 
päätöksensä tekemistä. Sääntelyelinten on 
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neljännesvuosittain ilmoitettava 
komissiolle kaikista valituksista ja omasta 
aloitteesta suoritetuista tutkimuksista, 
jotka liittyvät kansainvälisten 
rautatiepalvelujen saatavuuteen ja niistä 
perittäviin maksuihin.

Or. it

Perustelu

Komission roolia on vahvistettava kansainvälisiin rautatiepalveluihin liittyvissä kiistoissa.

Tarkistus 631
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tai oma-aloitteisen tutkimuksen
tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on kuultava kaikkien muiden sellaisten 
jäsenvaltioiden sääntelyelimiä, joiden 
kautta kyseinen kansainvälinen reitti 
kulkee, ja pyydettävä niiltä kaikki 
tarvittavat tiedot ennen päätöksensä 
tekemistä.

3. Kansainväliseen reittiin liittyvän 
käyttöoikeutta tai hinnoittelua koskevan 
valituksen tapauksessa sekä kansainvälisiin 
rautatieliikennepalveluihin liittyvän 
markkinoiden kilpailuseurannan 
yhteydessä asianomaisen sääntelyelimen 
on kuultava kaikkien muiden sellaisten 
jäsenvaltioiden sääntelyelimiä, joiden 
kautta kyseinen kansainvälinen reitti 
kulkee, ja pyydettävä niiltä kaikki 
tarvittavat tiedot ennen päätöksensä 
tekemistä.

Or. nl

Tarkistus 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

6 a. Sääntelyelimen on ilmoitettava 
komissiolle päätösluonnoksista, jotka 
koskevat kysymyksiä, jotka liittyvät 
kansainvälisen reitin saatavuuteen tai 
siitä perittäviin maksuihin sekä 
kansainvälisten rautatiepalvelujen 
saatavuuteen tai niistä perittäviin 
maksuihin. Komissio arvioi, onko 
päätösluonnos unionin lainsäädännön 
mukainen, ja pyytää tarvittaessa 
muutoksia.

Or. it

Perustelu

Komission roolia on vahvistettava kansainvälisiin rautatiepalveluihin liittyvissä kiistoissa.

Tarkistus 633
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelinten on vahvistettava yhteiset 
periaatteet ja käytänteet niiden päätösten 
tekemiseksi, joiden tekemiseen ne on 
valtuutettu tämän direktiivin nojalla. 
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
säädetään tällaisista yhteisistä 
periaatteista ja käytänteistä. Tällaiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksenä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Näistä säännöksistä ei ole mitään hyötyä, vaan niillä viedään jäsenvaltioilta suuri osa 
päätösvallasta kansallisten rautatiekysymysten hallinnan osalta.

Tarkistus 634
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelinten on vahvistettava yhteiset 
periaatteet ja käytänteet niiden päätösten 
tekemiseksi, joiden tekemiseen ne on 
valtuutettu tämän direktiivin nojalla. 
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
säädetään tällaisista yhteisistä 
periaatteista ja käytänteistä. Tällaiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksenä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päätöksentekoa koskevien periaatteiden ja käytänteiden määrittäminen on mainittu jo 1 
kohdassa.

Tarkistus 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sääntelyelinten on vahvistettava yhteiset 
periaatteet ja käytänteet niiden päätösten 

7. Sääntelyelinten on 1 kohdan mukaisen 
tietojen vaihdon avulla vahvistettava 
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tekemiseksi, joiden tekemiseen ne on 
valtuutettu tämän direktiivin nojalla.
Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
säädetään tällaisista yhteisistä 
periaatteista ja käytänteistä. Tällaiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, annetaan 
täytäntöönpanosäädöksenä 63 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

yhteiset periaatteet ja käytänteet niiden 
päätösten tekemiseksi, joiden tekemiseen 
ne on valtuutettu tämän direktiivin nojalla.
Komissio voi hyväksyä ja täydentää 
tällaisia yhteisiä periaatteita ja käytänteitä 
60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. pl

Tarkistus 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimet tarkastelevat myös 
40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
infrastruktuurin haltijoiden 
yhteenliittymien sellaisia päätöksiä ja 
käytänteitä, joilla pannaan täytäntöön 
tämän direktiivin säännöksiä tai 
edistetään muulla tavoin kansainvälisen 
raideliikenteen sujuvuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ja sääntelyelinten on saatava perusteellista tietoa, mutta niiden ei tarvitse 
osallistua liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Tarkistus 637
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sääntelyelimet tarkastelevat myös 
40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
infrastruktuurin haltijoiden 
yhteenliittymien sellaisia päätöksiä ja 
käytänteitä, joilla pannaan täytäntöön 
tämän direktiivin säännöksiä tai 
edistetään muulla tavoin kansainvälisen 
raideliikenteen sujuvuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päällekkäinen ja tarpeeton vaatimus, koska RailNetEurope on jo vuosia tiedottanut avoimesti 
toiminnastaan EY:lle ja sääntelyelimille.

Tarkistus 638
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää kahden vuoden kuluttua 
direktiivin täytäntöönpanosta 
kertomuksen kansallisten sääntelyelinten 
yhteistyöstä. Komissio laatii tämän 
kertomuksen pohjalta ehdotuksen 
rajatylittävää rautatieliikennettä 
käsittelevän eurooppalaisen 
sääntelyelimen perustamisesta.

Or. de

Tarkistus 639
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

57 a artikla (uusi)
Sääntelyelinten verkoston kokemusten 
pohjalta Euroopan parlamentti pyytää 
komissiota esittämään vuoden 2012 
loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla luodaan 
eurooppalainen sääntelyelin, joka toimii 
siinä tapauksessa, että kansalliset 
sääntelyelimet eivät vastaa valituksiin ja 
käsittele niitä.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen sääntelyelimen olisi oltava seuraava askel sääntelyelinten verkoston jälkeen. 
Se ei poista kansallisia sääntelyelimiä vaan toimii ainoastaan vetoomuselimenä siinä 
tapauksessa, että kansalliset sääntelyelimet eivät vastaa valituksiin tai käsittele niitä.

Tarkistus 640
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Komissio esittää vuoden kuluttua tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta 
kertomuksen kansallisten sääntelyelinten 
välisestä yhteistyöstä tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Ei ole aiheellista luoda verkostoa, joka johtaa eurooppalaiseen sääntelyviranomaiseen.
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Tarkistus 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla: Eurooppalainen sääntelyelin
Komissio esittää kansallisten 
sääntelyelinten verkostosta saatujen 
kokemusten pohjalta viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla luodaan 
eurooppalainen sääntelyelin, jolla on 
valvonta- ja sovitteluvaltuudet 
ylikansallisten ongelmien tapauksessa ja 
joka toimii vetoomuselimenä kansallisiin 
sääntelyelimiin nähden.

Or. fr

Perustelu

Eurooppalaisen sääntelyelimen perustaminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä toivottavalta, ja 
tässä tarkistuksessa vaaditaan, että komissio esittää tätä koskevan ehdotuksen kansallisten 
sääntelyelinten verkostosta saatujen kokemusten pohjalta.

Tarkistus 642
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuoden kuluttua tämän direktiivin 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä komissio esittää 
kertomuksen kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyöstä tämän 
artiklan mukaisesti ja antaa Euroopan 
rautatieviraston tehtäväksi perustaa 
Euroopan tason sääntelyelin, jolla on 
valtuudet valvoa rahtikäytäviä, sellaisina 
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kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) 
N:o 913/2010 kilpailukykyisen 
tavaraliikenteen eurooppalaisesta 
rautatieverkosta, erityisesti keskitetyn 
palvelupisteen toiminnan osalta.
Euroopan rautatieviraston on 
järjestettävä toimintansa siten, että tätä 
tehtävää hoidetaan täysin 
riippumattomasti sille jo annetuista 
muista tehtävistä. Rahtikäytäviä 
käsittelevän sääntelyelimen saamien 
kokemusten pohjalta komissio esittää 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
yleisen eurooppalaisen sääntelyelimen 
perustamisesta.

Or. nl

Tarkistus 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa
7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 
13 artiklan 5 kohdan 
toisessa alakohdassa, 15 artiklan 
5 kohdan toisessa alakohdassa, 
20 artiklan kolmannessa kohdassa, 
27 artiklan 2 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdan toisessa alakohdassa, 
31 artiklan 5 kohdan 
toisessa alakohdassa, 32 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa, 
32 artiklan 3 kohdassa, 35 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklan 1 kohdassa ja 
56 artiklan 8 kohdan 
kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa
20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

Or. de
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Perustelu

Koska muut komission mainitsemat artiklat on poistettu, on otettava huomioon vain 
20 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 644
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan komissio tutkii 
erityistapauksessa tämän direktiivin 
säännösten soveltamista ja 
täytäntöönpanoa, ja päättää kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta 64 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, 
voidaanko siihen liittyvän toimenpiteen 
soveltamista jatkaa. Komissio ilmoittaa 
päätöksestään Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Kansallisen sääntelyelimen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
komissio tutkii erityistapauksessa tämän 
direktiivin säännösten soveltamista ja 
täytäntöönpanoa. Kansallisten 
sääntelyelinten on pidettävä komission 
saatavilla olevaa tietokantaa 
päätösluonnoksistaan. Komissio päättää 
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta 64 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, 
voidaanko siihen liittyvän toimenpiteen 
soveltamista jatkaa. Komissio ilmoittaa 
päätöksestään Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Kytketään kansallisen sääntelyelimen rooli ja komission valvontarooli paremmin yhteen.

Tarkistus 645
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa toimenpiteet, joiden 3. Komissio antaa 10 artiklan 2 kohdan, 
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tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, täytäntöönpanosäädöksinä
64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

11 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 
2 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan 
mukaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on varmistaa tämän 
direktiivin täytäntöönpano yhdenmukaisin 
edellytyksin, täytäntöönpanosäädöksinä
64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään artiklat, joiden osalta komissiolla on valtuudet antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 646
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava [...] artiklan 
ja liitteiden [...] noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [...] päivänä 
[...]kuuta [...]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava [...] artiklan 
ja liitteiden [...] noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on kolmen direktiivin UUDELLEENLAADINTA, ja jäsenvaltioiden olisi pitänyt jo 
panna ne täytäntöön, mikä on johtanut meneillään oleviin rikkomismenettelyihin; 
12 kuukautta on enemmän kuin tarpeeksi.

Tarkistus 647
Inés Ayala Sender
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Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sovelletaan [...] artiklaa ja liitteitä [...] 
[...] päivästä [...]kuuta [...].

Edellä 55 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. es

Perustelu

Todella riippumattoman elimen perustaminen edellyttäisi joissakin tapauksissa uusia 
organisaatiorakenteita, uusia sääntelymenettelyjä, resurssien kohdentamista ja uuden 
henkilöstön palkkaamista; tämä olisi suhteellisen aikaaviepää. Olisi asetettava realistisempi 
määräaika ja annettava enemmän aikaa tämän tavoitteen saavuttamiseen. 

Tarkistus 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rautatieliikennepalvelujen tarjoamista 
varten tarpeen olevat matkustaja-asemien 
ja laitteistojen osat: yhteiset 
kauttakulkualueet, laitureille pääsyyn 
liittyvät asennelmat, tiedotusjärjestelmät, 
liikkumisen ohjaamiseen käytetyt alueet;

Or. it

Tarkistus 649
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Matkustajia ja tavaroita varten olevat – Matkustajia ja tavaroita varten olevat
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liittymät, mukaan lukien tieliittymät; rautatieliittymät, mukaan luettuina tähän 
liittyvät rakennukset sekä jalankulku- tai
tieliittymät;

Or. en

Perustelu

Täsmällisempi ja täydellisempi määritelmä.

Tarkistus 650
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Infrastruktuurista vastaavan osaston 
käyttämät rakennukset.

– Rakennukset, joita infrastruktuurista 
vastaava osasto käyttää varmistamaan 
luotettavuuden ja tehtäviensä hoitamisen.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan viittaus rakennuksiin, joita käytetään ja jotka liittyvät kaikkiin infrastruktuurista 
vastaavan osaston toimintoihin.

Tarkistus 651
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tavara-asemat ja 
tavaraliikennekeskukset;

Or. de

Perustelu

Tavara-asemat ja tavaraliikennekeskukset, joista infrastruktuurin haltija vastaa, olisi 
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sisällytettävä rautatieinfrastruktuurin luetteloon.

Tarkistus 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Rautatieverkon kokoa vastaava 
rahtiterminaalien verkosto; 

Or. it

Tarkistus 653
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Palvelut: korjaamot, huoltohallit, sivu-
ja järjestelyraiteet, terminaalien 
ratapihat;

Or. de

Tarkistus 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijalle asetettavat 
riippumattomuus- ja avoimuuskriteerit 
(3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut)
a) Riippumattomuus- ja 
avoimuuskriteerien noudattamista valvoo 
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55 artiklassa tarkoitettu sääntelyelin. 
Hakijalla on oikeus hakea muutosta 
sääntelyelimeltä, jos se uskoo, että näitä 
riippumattomuusvaatimuksia ei ole 
täytetty asianmukaisesti.
b) Lain ja/tai sopimuksen mukaisia 
riippumattomuutta koskevia 
säännöksiä/määräyksiä sovelletaan 
suhteisiin, jotka vallitsevat 
valvontarakenteen tai holding-yhtiön ja 
infrastruktuurin haltijan välillä, 
infrastruktuurin haltijan ja muiden 
ryhmittymän yritysten tai muiden holding-
yhtiön valvonnassa olevien yksiköiden 
välillä, mukaan luettuna erityisesti 
infrastruktuurin haltijan yhtiökokous.
c) Holding-yhtiön ja/tai sen muiden 
yhtiöiden johtokunnan jäsenet eivät voi 
toimia infrastruktuurin haltijan 
johtokunnassa eivätkä käyttää 
äänioikeutta infrastruktuurin haltijan 
johtokunnassa.
d) Infrastruktuurin haltijan johtokunnan 
jäsenet ja olennaisia toimintoja hoitava 
johtava henkilöstö eivät voi kolmeen 
vuoteen ottaa vastaan johtavaa tehtävää 
holding-yhtiössä tai muissa sen 
valvonnassa olevissa yksiköissä sen 
jälkeen, kun he lähtevät infrastruktuurin 
haltijan palveluksesta.
e) Jotta voidaan varmistaa 
infrastruktuurin haltijan täysi 
riippumattomuus, infrastruktuurin 
haltijan johtokuntaa, hallitusta tai 
hallintoneuvostoa tai sitä laillisesti 
edustavia elimiä ei voi nimittää 
sääntelyelin tai holding-yhtiö, johon 
infrastruktuurin haltija kuuluu. Se 
nimitetään ja erotetaan 55 artiklassa 
tarkoitetun sääntelyelimen valvonnassa.
f) Infrastruktuurin haltijan on 
määriteltävä ja hyväksyttävä 8 artiklassa 
tarkoitettu liiketoimintasuunnitelmansa 
siten, että se ei ole riippuvainen mistään 
valvontarakenteesta tai holding-yhtiöstä 
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tai rautatieyrityksestä.
g) Infrastruktuurin haltijalla on oltava 
riittävät organisaatioon liittyvät 
valmiudet, jotta se voi hoitaa tehtäviään 
olematta riippuvainen rautatieyrityksestä, 
eikä sillä ole oikeutta delegoida 
tehtäviensä hoitamista elimille tai 
yrityksille, jotka suoranaisesti tai 
välillisesti käyttävät määräysvaltaa tai 
joilla on osuuksia tai jotka käyttävät 
mitään oikeuksia rautatieyritykseen 
nähden.
h) Infrastruktuurin haltijalla on oltava 
oma henkilöstönsä ja sen on toimittava 
erillisissä tiloissa tai sinne on oltava 
valvottu pääsy. Oikeutta käyttää 
tietojärjestelmiä on suojeltava. Sisäisissä 
säännöissä tai henkilöstön 
työsopimuksissa on selvästi rajattava 
yhteydet holding-yhtiöön ja muihin sen 
valvonnassa oleviin yhtiöihin virallisiin 
tiedonantoihin, jotka liittyvät olennaisten 
tehtävien hoitamiseen. Etenkään 
infrastruktuurin haltijan hallussa olevia, 
sen tehtäviin liittyviä 3 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä kaupallisesti 
arkaluontoisia tietoja ei saa välittää 
millekään rautatieyritykselle.
i) Infrastruktuurin haltijan henkilöstön 
palkkajärjestelmän on perustuttava 
ainoastaan infrastruktuurin haltijan 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Nämä vaatimukset perustuvat vaatimuksiin, jotka komissio esitti vuonna 2006 antamansa 
tiedonannon 189 liitteessä V. Niissä määritellään, missä olosuhteissa olennaisia toimintoja 
voi hoitaa yksikkö, joka on osa suurempaa yritystä.

Tarkistus 655
Werner Kuhn
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Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurin haltijalle asetettavat 
riippumattomuus- ja avoimuuskriteerit 
(3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut)
a) Riippumattomuus- ja 
avoimuuskriteerien noudattamista valvoo 
55 artiklassa tarkoitettu sääntelyelin. 
Hakijalla on oikeus hakea muutosta 
sääntelyelimeltä, jos se uskoo, että näitä 
riippumattomuusvaatimuksia ei ole 
täytetty asianmukaisesti.
b) Lain ja/tai sopimuksen mukaisia 
riippumattomuutta koskevia 
säännöksiä/määräyksiä sovelletaan 
suhteisiin, jotka vallitsevat 
valvontarakenteen tai holding-yhtiön ja 
infrastruktuurin haltijan välillä, 
infrastruktuurin haltijan ja muiden 
ryhmittymän yritysten tai muiden holding-
yhtiön valvonnassa olevien yksiköiden 
välillä, mukaan luettuna erityisesti 
infrastruktuurin haltijan yhtiökokous.
c) Holding-yhtiön ja/tai sen muiden 
yhtiöiden johtokunnan jäsenet eivät voi 
toimia infrastruktuurin haltijan 
johtokunnassa eivätkä käyttää 
äänioikeutta infrastruktuurin haltijan 
johtokunnassa.
d) Infrastruktuurin haltijan johtokunnan 
jäsenet ja olennaisia toimintoja hoitavat 
johtavan henkilöstön jäsenet eivät voi 
kolmeen vuoteen ottaa vastaan johtavaa 
tehtävää holding-yhtiössä tai muissa sen 
valvonnassa olevissa yksiköissä sen 
jälkeen, kun he lähtevät infrastruktuurin 
haltijan palveluksesta.
e) Jotta voidaan varmistaa 
infrastruktuurin haltijan täysi 
riippumattomuus, infrastruktuurin 
haltijan johtokuntaa, hallitusta tai 
hallintoneuvostoa tai sitä laillisesti 
edustavia elimiä ei voi nimittää 
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sääntelyelin tai holding-yhtiö, johon 
infrastruktuurin haltija kuuluu. Se 
nimitetään ja erotetaan 55 artiklassa 
tarkoitetun sääntelyelimen valvonnassa.
f) Infrastruktuurin haltijan on 
määriteltävä ja hyväksyttävä 8 artiklassa 
tarkoitettu liiketoimintasuunnitelmansa 
siten, että se ei ole riippuvainen mistään 
valvontarakenteesta tai holding-yhtiöstä 
tai rautatieyrityksestä.
g)Infrastruktuurin haltijalla on oltava 
riittävät organisaatioon liittyvät 
valmiudet, jotta se voi hoitaa tehtäviään 
olematta riippuvainen rautatieyrityksestä, 
eikä sillä ole oikeutta delegoida 
tehtäviensä hoitamista elimille tai 
yrityksille, jotka suoranaisesti tai 
välillisesti käyttävät määräysvaltaa tai 
joilla on osuuksia tai jotka käyttävät 
mitään oikeuksia rautatieyritykseen 
nähden.
h) Infrastruktuurin haltijalla on oltava 
oma henkilöstönsä ja sen on toimittava 
erillisissä tiloissa tai sinne on oltava 
valvottu pääsy. Oikeutta käyttää 
tietojärjestelmiä on suojeltava. Sisäisissä 
säännöissä tai henkilöstön 
työsopimuksissa on selvästi rajattava 
yhteydet holding-yhtiöön ja muihin sen 
valvonnassa oleviin yhtiöihin virallisiin 
tiedonantoihin, jotka liittyvät olennaisten 
tehtävien hoitamiseen. Etenkään 
infrastruktuurin haltijan hallussa olevia, 
sen tehtäviin liittyviä 3 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä kaupallisesti 
arkaluontoisia tietoja ei saa välittää 
millekään rautatieyritykselle.
i) Infrastruktuurin haltijan henkilöstön 
palkkajärjestelmän on perustuttava 
ainoastaan infrastruktuurin haltijan 
toimintaan.

Or. en
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Perustelu

Nämä vaatimukset perustuvat vaatimuksiin, jotka komissio esitti vuonna 2006 antamansa 
tiedonannon 189 liitteessä V. Niissä määritellään, missä olosuhteissa olennaisia toimintoja 
voi hoitaa yksikkö, joka on osa suurempaa yritystä.

Tarkistus 656
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Rautatieliikenteen harjoittamista varten 
toiminnallisesti tarpeelliset matkustaja-
asemien ja laitteistojen osat: yhteiset 
kauttakulkualueet, laiturit ja 
laiturikatokset, laiturille pääsyyn liittyvät 
asennelmat (alikäytävät, kulkusillat, 
liukuportaat, hissit), tiedotusjärjestelmät 
(näyttötaulut, elektroniset näytöt), 
liikkumisen ohjaamiseen käytetyt alueet 
(valvontakeskus, liikenteenohjaajien 
toimistot, puhelinkeskukset jne.);

Or. it

Perustelu

Matkustaja-asemien osat, jotka ovat toiminnallisesti tarpeen rautatieliikenteen harjoittamista 
varten, olisi sisällyttävä infrastruktuurin haltijan vastuulla olevan infrastruktuurin luetteloon. 

Tarkistus 657
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Luettelo 7 artiklassa tarkoitetuista 
olennaisista toiminnoista:

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan tehtävät on kuvattu 3 artiklan määritelmissä.

Tarkistus 658
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– infrastruktuurimaksuja koskeva 
päätöksenteko, mukaan lukien maksujen 
määrittäminen ja periminen;

– infrastruktuurimaksuja koskeva 
päätöksenteko, mukaan lukien maksujen 
määrittäminen;

Or. en

Tarkistus 659
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– päätökset palvelujen 
oikeudenmukaisista ja syrjimättömistä 
käyttömahdollisuuksista 13 artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 660
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin 
sisältyvät:

1. Käyttöoikeuden on katettava seuraavat 
palvelut ja rautatielaitteet, joihin liittyvät 
kustannukset ja niiden käytöstä 
aiheutuvat vastaavat kustannukset 
maksetaan niitä tarjoaville 
rautatieyrityksille, sekä infrastruktuurin 
haltijoille että kyseisille rautatietoiminnan 
harjoittajille:

Or. en

Perustelu

Jotta rautatiepalvelua voidaan tarjota asiakkaiden kannalta turvallisesti ja luotettavasti sekä 
rautatieyritysten kannalta kannattavasti, tarvitaan yhteiset käyttöoikeudet kaikille liitteessä III 
luetelluille palveluille riippumatta siitä, mikä rautatiepalvelujen tarjoaja niistä kussakin 
jäsenvaltiossa vastaa. Maksut määritetään ja maksetaan niiden suhteellisen käytön pohjalta.

Tarkistus 661
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) liikkuvan kaluston turvallisuus ja 
tekninen tarkastus;

Or. en

Perustelu

Lähtöä edeltävä turvallisuusarvio on avaintekijä junan käytön mahdollistamiseksi.

Tarkistus 662
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö 
kuljetusvirran saamiseksi;

e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö 
kuljetusvirran saamiseksi ja kuljetusvirran 
käyttö tarvittaessa siten, että kyseiset 
käytöt esitetään erikseen;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 663
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) polttoaineen tankkaus; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Polttoaineen tankkauslaitteistoja ei tarvitse sisällyttää vähimmäispalvelujen pakettiin, koska 
niitä tarjotaan jo kilpailun pohjalta vapailla markkinoilla. Kyseisiä palveluja on tarjottava, 
jos niitä voidaan vaihtoehtojen puuttuessa pitää "olennaisina palveluina". 

Tarkistus 664
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) polttoaineen tankkaus; f) polttoaineen tankkauslaitteiden käyttö 
ja polttoaineen toimitus tarvittaessa siten, 
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että kyseiset käytöt esitetään erikseen;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 665
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja tilat, mukaan luettuina 
sopivat tilat lipunmyyntiä ja tiedotusta 
varten. Lipunmyyntiä koskevaa 
vaatimusta ei sovelleta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, jossa on jo olemassa 
kansallinen lipunmyynti- ja 
tiedotusjärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Yhteisten lipunmyynti- ja tiedotusjärjestelmien tarjoaminen on keskeinen tekijä 
rautatieyritysten, asiakkaiden ja muiden liikennemuotojen käyttäjien kannalta.

Tarkistus 666
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) tavaraliikenneterminaalit;

Or. en
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Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 667
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) järjestelyratapihat;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 668
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f d) junanmuodostuslaitteet;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 669
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f e) varikkosivuraiteet;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 670
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 671
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f g) rautatietoimintaan liittyvät 
satamavarusteet;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.
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Tarkistus 672
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f h) avustustoiminnot, mukaan luettuna 
hinaus kiskojen vapaana pitämiseksi;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 673
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f i) matkustajavaunujen esilämmitys;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 674
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f j) yksilölliset sopimukset, jotka koskevat 
vaarallisten aineiden kuljetusten 
valvontaa ja/tai erikoiskuljetusten 
avustamista liikenteessä;
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Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 675
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f k) televiestintäverkkojen 
käyttömahdollisuus;

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen luettelo liitteessä III.

Tarkistus 676
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeus on annettava myös 
laitteisiin ja palvelujen tarjontaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja muut tilat, mukaan lukien 
lipunmyynti ja tiedotus;
b) tavaraliikenneterminaalit;
c) järjestelyratapihat;
d) junanmuodostuslaitteet;
e) varikkosivuraiteet;
f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet.
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g) rautatietoimintaan liittyvät 
satamavarusteet;
h) avustustoiminnot, hinaus mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Palvelujen luettelo siirretään yhtenäiseen luetteloon.

Tarkistus 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeus on annettava myös 
laitteisiin ja palvelujen tarjontaan 
seuraavasti:

2. Käyttöoikeus on annettava myös 
olemassa oleviin palveluissa käytettäviin 
laitteisiin ja palvelujen tarjontaan 
seuraavasti:

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään se, että on pakollisesti tarjottava laitteita ja palveluja, 
joita ei tällä hetkellä ole käytettävissä kaikkialla. Tämä tilanne saattaisi käytännössä johtaa 
investointeihin, jotka eivät ehkä osoittautuisi kannattaviksi.

Tarkistus 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja muut tilat, mukaan lukien 
lipunmyynti ja tiedotus;

a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja muut tilat, mukaan
luettuina lippujen myyntiin ja 
tiedottamiseen sopivat tilat; tiedotus- ja 
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lipunmyyntipalveluihin olisi lisäksi 
sovellettava vähimmäistason 
standardointia ja/tai koordinointia eri 
mallien välillä, jotta matkustajien on 
helpompi käyttää niitä;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään täsmentämään tekstiä ja korostamaan, että on tärkeää saavuttaa 
vähimmäistason standardointi ja/tai koordinointi eri tiedotus- ja lipunmyyntimallien välillä.

Tarkistus 679
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja muut tilat, mukaan lukien 
lipunmyynti ja tiedotus;

a) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat 
rakennukset ja muut tilat;

Or. de

Perustelu

Nämä puitteet eivät riitä oikeudenmukaisten ja esteettömien käyttömahdollisuuksien 
tarjoamiseen. Ei ole selvää, mitä palveluja on tarjottava. Ei ole varmistettu, että matkustaja 
saa automaattisesti "parhaan" tarjoajan ja että sosiaalinen hinnoittelu (opiskelija- ja 
eläkeläishinnat ja kuukausiliput) otetaan huomioon. Yksityiskohtainen sääntely on esitettävä 
kansainvälistä henkilöliikennettä koskevassa direktiivissä (josta ilmoitettiin vuotta 2011 
koskevan tiedonannon kohdassa 3.2).

Tarkistus 680
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tavaraliikenneterminaalit; Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet. Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kaluston huolto liittyy tiiviisti rautateiden turvallisuuteen, ja sen on siksi oltava suoraan 
rautatieyritysten vastuulla, ja niiden olisi huolehdittava siitä omissa huoltokeskuksissaan tai 
kalustontoimittajien kanssa tehtävillä sopimuksilla.

Tarkistus 682
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet. Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 683
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet. f) huolto, pois luettuna raskas huolto 
varikoilla, jotka ovat nimenomaisesti
erikoistuneet tietyn tyyppiseen 
matkustajaliikenteen 
suurnopeuskalustoon, ja muut tekniset 
laitteet;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella halutaan sulkea pois raskas huolto varikoilla, jotka ovat nimenomaisesti 
erikoistuneet tietyn tyyppiseen matkustajaliikenteen suurnopeuskalustoon (esim. Siemens-
Alstom-kalusto), joka on erilaista ja edellyttää erikoiskoulutusta ja erikoisvälineitä.

Tarkistus 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) huoltolaitteet ja muut tekniset laitteet. f) kevyt huolto, mukaan luettuina 
korjaukset, joilla mahdollistetaan 
kaupallisen palvelun jatkuminen;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään säätämään, että kaupallisen palvelun jatkamisen mahdollistavat 
kevyet huoltopalvelut ovat ainoa huoltotyyppi, jonka on oltava syrjimättömällä tavalla 
kaikkien rautatieyritysten käytettävissä.

Tarkistus 685
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) rautatietoimintaan liittyvät 
satamavarusteet;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 686
Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) rautatietoimintaan liittyvät 
satamavarusteet;

g) rautatieyhteydet satamiin;

Or. de

Perustelu

Tässä käytetty muotoilu ei sovi yhteen 10 artiklan kanssa. Tästä aiheutuu siten rajanveto-
ongelmia, koska "satamavarusteita" ei ole määritelty kunnolla. Satamavarusteisiin kuuluvat 
kaikki satamien laitteistot (nosturit, laiturit jne.). Satamien kokonaisoptimoinnin nimissä 
satamien olisi edelleen päätettävä itse satamavarusteiden käytöstä.

Tarkistus 687
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) avustustoiminnot, hinaus mukaan 
lukien.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 688
Georges Bach
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Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) polttoaineen tankkaus; 

Or. fr

Perustelu

Polttoaineen tankkauslaitteistoja ei tarvitse sisällyttää vähimmäispalvelujen pakettiin, koska 
niitä tarjotaan jo kilpailun pohjalta vapailla markkinoilla. Kyseisiä palveluja on tarjottava, 
jos niitä voidaan vaihtoehtojen puuttuessa pitää "olennaisina palveluina". 

Tarkistus 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) polttoaineen tankkaus;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään polttoaineen tankkausinfrastruktuurit niihin 
infrastruktuureihin, joiden on oltava syrjimättömästi rautatieyritysten käytettävissä.

Tarkistus 690
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäpalveluihin voi sisältyä: Poistetaan.
a) kuljetussähkövirta, jota koskevat 
maksut on erotettava laskuissa 
sähkönsiirtolaitteiden käyttöä koskevista 
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maksuista;
b) matkustajavaunujen esilämmitys;
c) polttoaineen toimitus, jota koskevat 
maksut on erotettava laskuissa 
polttoaineen tankkausta koskevista 
maksuista;
d) yksilölliset sopimukset, jotka koskevat:
– vaarallisten aineiden kuljetusten 
valvontaa,
– erikoiskuljetusten avustamista 
liikenteessä.

Or. en

Perustelu

Palvelujen luettelo siirretään yhtenäiseen luetteloon.

Tarkistus 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuljetussähkövirta, jota koskevat maksut 
on erotettava laskuissa 
sähkönsiirtolaitteiden käyttöä koskevista 
maksuista;

a) kuljetussähkövirta, jos rautatieyritys on 
päättänyt ostaa juniensa 
kuljetussähkövirran infrastruktuurin 
haltijalta eikä kääntyä suoraan yhden tai 
useamman sähkömarkkinoiden 
toimittajan puoleen. Infrastruktuurin 
haltijan laskuissa on tässä tapauksessa 
erotettava kuljetussähkövirran 
toimittaminen ja joka tapauksessa
sähkönsiirtolaitteiden käyttöä koskevat 
maksut, infrastruktuurin haltijan 
laitteistojen sähköhäviöt sekä 
kustannukset, jotka aiheutuvat
liittymisestä energian siirto- tai 
jakeluverkkoon;

Or. fr
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Perustelu

Koska sähkömarkkinat ovat kilpailulle avoimet, tällä tarkistuksella pyritään antamaan 
rautatieyrityksille mahdollisuus valita vapaasti sähköntoimittajansa. Siinä myös vaaditaan 
avoimia laskuja.

Tarkistus 692
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Oheispalveluihin voi sisältyä: Poistetaan.
a) televiestintäverkkojen 
käyttömahdollisuus;
b) lisätietojen toimittaminen;
c) liikkuvan kaluston tekninen tarkastus.

Or. en

Perustelu

Palvelujen luettelo siirretään yhtenäiseen luetteloon.

Tarkistus 693
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakso, jossa esitellään rautatieyritysten 
käytettävissä oleva infrastruktuuri ja sen 
käyttöä koskevat edellytykset. Tämän 
jakson tietojen on oltava yhteneviä 
direktiivin 2008/57/EY 35 artiklan 
mukaisesti perustettujen rautateiden 
infrastruktuurirekisterien kanssa tai niissä 
on viitattava näihin rekistereihin.

1. Jakso, jossa esitellään rautatieyritysten 
käytettävissä oleva infrastruktuuri ja sen 
käyttöä koskevat edellytykset, mukaan 
luettuina raideliikenteen kulkuneuvojen 
käyttöä koskevat tekniset ja turvallisuutta 
koskevat säännöt, jotka on esitetty 
direktiiveissä 2008/57/EY ja 2004/49/EY.
Tämän jakson tietojen on oltava yhteneviä 
direktiivin 2008/57/EY 35 artiklan 
mukaisesti perustettujen rautateiden 
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infrastruktuurirekisterien kanssa tai niissä 
on viitattava näihin rekistereihin.

Or. en

Perustelu

Turvallisuutta koskevat säännöt ovat ensimmäinen ja tärkein asia, joka on esitettävä 
verkkoselostuksessa, jonka on vähintään sisällettävä selkeä viittaus siihen, mistä nämä tiedot 
voidaan löytää.

Tarkistus 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista sekä muita merkityksellisiä 
tietoja käyttöoikeudesta, joita sovelletaan 
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31–36 artiklan 
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista.

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista sekä muita merkityksellisiä 
tietoja käyttöoikeudesta, joita sovelletaan 
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31–36 artiklan 
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista. Siinä 
on täsmennettävä mekanismit, jotka 
koskevat taloudellisia korvauksia, joita 
maksetaan myöhästymisen, laadun 
heikkenemisen ja myönnettyjen reittien 
peruuttamisen tapauksessa.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään lisäämään avoimuutta suhteessa taloudellisiin korvauksiin, joita 
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maksetaan myöhästymisen, laadun heikkenemisen ja myönnettyjen reittien peruuttamisen 
tapauksessa.

Tarkistus 695
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista sekä muita merkityksellisiä 
tietoja käyttöoikeudesta, joita sovelletaan
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31–36 artiklan
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista.

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista. Infrastruktuurimaksut on 
ilmoitettava kilometri- ja 
markkinasegmenttikohtaisesti. 
Käyttöoikeudesta on annettava muut 
merkitykselliset tiedot, joita sovelletaan
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31 artiklan 4 ja 
5 kohdan sekä 32–36 artiklan
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurimaksua koskevien tietojen antaminen kilometri- ja 
markkinasegmenttikohtaisesti auttaisi hakijoita arvioimaan, mitä kustannuksia niille aiheutuu 
palvelun aloittamisesta.

Tarkistus 696
Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista sekä muita merkityksellisiä 
tietoja käyttöoikeudesta, joita sovelletaan
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31–36 artiklan 
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista.

2. Jakso, jossa esitellään 
hinnoitteluperiaatteet ja hinnat. Sen on 
sisällettävä asianmukaiset tiedot 
hinnoittelujärjestelmästä ja riittävät tiedot 
maksuista. Infrastruktuurimaksut on 
ilmoitettava kilometri- ja 
markkinasegmenttikohtaisesti. 
Käyttöoikeudesta on annettava muut 
merkitykselliset tiedot, joita sovelletaan
liitteessä III lueteltuihin ja ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan toimittamiin 
palveluihin. Jaksossa on esiteltävä sekä 
kustannusten että maksujen osalta 
yksityiskohtaisesti 31–36 artiklan 
soveltamisessa käytetyt menettelyt, säännöt 
ja tapauskohtaisesti taulukot. Siinä on 
myös oltava tietoja jo päätetyistä tai 
seuraavien viiden vuoden aikana 
suunnitelluista hinnanmuutoksista.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurimaksua koskevien tietojen antaminen kilometri- ja 
markkinasegmenttikohtaisesti auttaisi hakijoita arvioimaan, mitä kustannuksia niille aiheutuu 
palvelun aloittamisesta.

Tarkistus 697
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kilpailutilanne kolmansien maiden 
kanssa sitä edellyttää, kyseiset jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä erilaisia sääntöjä 
maksuille verkoissa, joiden raideväli on 
erilainen kuin unionin keskeisissä 
rautatieverkoissa. Tällaisten sääntöjen 
julkaisemiseen voidaan soveltaa 
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määräaikoja, jotka ovat tässä direktiivissä 
säädettyjä lyhyempiä ja jotka ovat 
yhteensopivia kyseisten kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen, jotta voidaan säilyttää EU:n verkkojen ja yritysten kilpailukyky 
suhteessa kolmansiin maihin, joissa käytetään tiettyä standardista poikkeavaa raideleveyttä 
(1520 mm). Näiden kolmansien maiden infrastruktuurin haltijat eivät julkaise maksuja 
etukäteen (ja niiden maksuja voidaan muuttaa hyvin joustavasti markkinatilanteen mukaan).

Tarkistus 698
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) turvallisuustasot ja e) turvallisuustasot, mukaan luettuna 
veturinkuljettajien ja muun rajatylittävää 
liikennettä hoitavan junahenkilöstön hyvä 
englannin kielen taito, ja

Or. da

Tarkistus 699
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten ja hätätilanteiden 
varalta, mukaan lukien palvelun 
vähimmäistaso mahdollisten lakkojen 
tapauksessa, sopimuksen ennenaikainen 
irtisanominen ja tiedottaminen käyttäjille,

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten, hätätilanteiden ja 
käyttäjille tiedottamisen varalta,
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Or. da

Tarkistus 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten ja hätätilanteiden 
varalta, mukaan lukien palvelun 
vähimmäistaso mahdollisten lakkojen 
tapauksessa, sopimuksen ennenaikainen 
irtisanominen ja tiedottaminen käyttäjille,

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten ja hätätilanteiden 
varalta. Näiden tulee sisältää myös ajoissa 
tapahtuva tiedottaminen käyttäjille.

Työmarkkinakonflikteista aiheutuvien 
toimien, esim. lakkojen, tapauksessa 
käyttäjille olisi ilmoitettava vähintään 
24 tuntia ennen toimen toteuttamista ja 
ilmoitettava myös käyttäjien 
liikkuvuustarpeita varten olemassa 
olevista vaihtoehdoista,

Or. en

Tarkistus 701
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten ja hätätilanteiden 
varalta, mukaan lukien palvelun 
vähimmäistaso mahdollisten lakkojen 
tapauksessa, sopimuksen ennenaikainen 
irtisanominen ja tiedottaminen käyttäjille,

9. säännöt merkittävien 
toimintakeskeytysten ja hätätilanteiden 
varalta ja sopimuksen ennenaikainen 
irtisanominen ja tiedottaminen käyttäjille,

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset, 
mukaan lukien palkat ja eläkkeet;

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset, 
pois luettuina työvoimakustannukset;

Or. en

Perustelu

Työvoimakustannukset sisältävät työntekijäkohtaiset "yksikkökustannukset" ja ne ovat myös 
mukautettavissa jäsenvaltioiden erilaisiin laskentasääntöihin.

Tarkistus 703
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset, 
mukaan lukien palkat ja eläkkeet;

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset;

Or. en

Tarkistus 704
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset, 
mukaan lukien palkat ja eläkkeet;

a) koko verkon laajuiset yleiskustannukset;

Or. en

Perustelu

Ainoastaan yleiskustannukset suljetaan 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen suorien 
kustannusten ulkopuolelle, kun taas infrastruktuurin haltijan toimintaan osallistuvien 
työntekijöiden palkat ja eläkkeet on otettava huomioon ja siten sisällytettävä suorien 
kustannusten laskemiseen.

Tarkistus 705
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaalipalvelut, koulut, lastentarhat, 
ravintolat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 706
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaalipalvelut, koulut, lastentarhat, 
ravintolat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan toiminnassa mukana oleviin työntekijöihin liittyvät sosiaaliset 
kustannukset on sisällytettävä suorien kustannusten laskemiseen, koska ne ovat osa suoria tai 
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välillisiä palkkakustannuksia kunkin jäsenvaltion erilaisten työmarkkinalainsäädäntöjen tai 
työmarkkinasopimusten mukaisesti.

Tarkistus 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Infrastruktuurin haltijan on 
esitettävä suoria kustannuksia koskeva 
laskelma sääntelyelimelle lausuntoa 
varten, mukaan luettuina 
kustannusparametrit ja kustannustekijät.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella säädetään sääntelyelimen toteuttamasta suorien kustannusten valvonnasta.

Tarkistus 708
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siten, että kumpikin 
seuraavissa kohdissa luetelluista 
palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

3. Jos infrastruktuurin haltija perii 
lisähintoja, sen on laadittava 
markkinasegmenttien luettelo, joka 
sääntelyelimen on hyväksyttävä
etukäteen.

Lisähintojen on oltava sellaisia, että 
yksittäisten segmenttien liikennemäärät 
eivät kehity huonommin kuin kilpailevien 
markkinoiden liikennemäärät.
Kun infrastruktuurin haltijat 
määrittelevät markkinasegmenttien 
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luetteloa ottaakseen käyttöön lisähintoja 
hinnoittelujärjestelmässä 31 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, huomioon otettavien 
parien on sisällettävä vähintään 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella määritellään markkinapohjainen arviointiperuste ja todetaan, että lisähintojen 
olisi oltava sellaisia, että liikennemäärät eivät kehity huonommin kuin muiden 
liikennemuotojen kilpailevilla markkinoilla. Tämä täsmennys auttaisi osoittamaan 
rautatieyritysten kyvyn maksaa lisähintoja ja tukisi rautatiealan kilpailukykyä.

Tarkistus 709
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siten, että kumpikin 
seuraavissa kohdissa luetelluista 
palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

3. Infrastruktuurin haltijan on 
määriteltävä homogeeniset 
markkinasegmentit ja vastaavat lisähinnat 
32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla markkinatutkimuksen pohjalta ja 
hakijoiden kuulemisen jälkeen.

Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Jos infrastruktuurin 
haltija perii lisähintoja, sen on laadittava 
markkinasegmenttien luettelo, joka 
sääntelyelimen on hyväksyttävä 
etukäteen.
Lisähintojen on oltava sellaisia, että 
yksittäisten segmenttien liikennemäärät 
eivät kehity huonommin kuin kilpailevien 
markkinoiden liikennemäärät.

Or. en
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Tarkistus 710
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siten, että kumpikin 
seuraavissa kohdissa luetelluista 
palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

3. Infrastruktuurin haltija voi määritellä 
homogeeniset markkinasegmentit ja 
vastaavat lisähinnat 32 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tarvittaessa 
markkinatutkimuksen pohjalta ja 
hakijoiden kuulemisen jälkeen kunkin 
yksittäisen segmentin liikennevolyymien 
parantamiseksi. Seuraavien suuntaa-
antavien arviointiperusteiden mukaisesti 
huomioon otettavat 
rautatiemarkkinasegmentit ovat:

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin haltijan on noudatettava jäsenvaltion myöntämän luvan mukaista menettelyä 
yksittäisten rautatiemarkkinasegmenttien lisähintojen määrittämiseksi.

Tarkistus 711
Peter van Dalen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siten, että kumpikin 
seuraavissa kohdissa luetelluista 
palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

3. Sääntelyelimen on varmistettava 
junaliikennepalvelun kyky maksaa
lisähinnat 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
siten, että kumpikin seuraavissa kohdissa 
luetelluista palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

Or. nl
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Tarkistus 712
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siten, että kumpikin 
seuraavissa kohdissa luetelluista 
palveluista kuuluu eri 
markkinasegmenttiin:

3. Infrastruktuurin haltijan on 
määriteltävä homogeeniset 
markkinasegmentit ja vastaavat lisähinnat 
32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla markkinatutkimuksen pohjalta ja 
hakijoiden kuulemisen jälkeen.

Infrastruktuurin haltijan on osoitettava 
sääntelyelimelle, että junaliikennepalvelu 
mahdollistaa lisähinnat 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Jos infrastruktuurin 
haltija perii lisähintoja, sen on laadittava 
markkinasegmenttien luettelo, joka 
sääntelyelimen on hyväksyttävä 
etukäteen.

a) henkilöliikenne/tavaraliikenne;
b) vaarallisia aineita kuljettavat junat / 
muut tavarajunat;
c) kotimainen/kansainvälinen liikenne;
d) yhdistetyt kuljetukset / suorat yhteydet;
e) kaupunki- tai alueellinen 
henkilöliikenne / kaupunkien välinen 
henkilöliikenne;
f) kokojunat / yksittäisvaunukuljetukset;
g) säännöllinen/epäsäännöllinen 
junaliikenne.

Or. en

Tarkistus 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisähintojen on oltava sellaisia, että ne 
eivät vaikuta merkittävästi kyseisen alan 
rautatiekuljetuksiin muihin 
liikennemuotoihin verrattuna.

Or. fr

Perustelu

Perittävät lisähinnat eivät saa haitata rautatiekuljetusten kilpailukykyä muihin 
liikennemuotoihin verrattuna.

Tarkistus 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) yleispalvelusopimuksiin perustuvat 
palvelut / avoimet palvelut;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi markkinasegmentti: 
yleispalvelusopimuksiin perustuvat palvelut / avoimet palvelut.

Tarkistus 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) suurnopeusjunat / tavanomaiset 
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junat;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön uusi markkinasegmentti: suurnopeusjunat / 
tavanomaiset junat.

Tarkistus 716
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Infrastruktuurin haltijan on ilmoitettava 
vähintään viisi päivää ennen junan 
ajomatkaa rautatieyrityksille aikataulu, 
jonka perusteella myöhästymiset lasketaan.

b) Infrastruktuurin haltijan on ilmoitettava 
vähintään viisi päivää ennen junan 
ajomatkaa rautatieyrityksille aikataulu, 
jonka perusteella myöhästymiset lasketaan.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä erilaisia 
määräaikoja verkostoille, jotka ovat 
teknisesti erillään EU:n pääasiallisista 
rautatieverkoista, ja sallia 
yhteensovittamisen kolmansien maiden 
rautatieverkkojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 taulukko

Komission teksti Tarkistus

Tavaraliikenne: Tavaraliikenne:
Vuosi Alennus Vuosi Alennus

2015 5% 2015 10 %
2016 5% 2016 10 %
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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 %
2024 1% 2024 2 %

Or. fr

Perustelu

ETCS-järjestelmällä varustettuihin juniin sovellettavan tilapäisen alennuksen olisi 
todellisuudessa kannustettava rautatieyrityksiä ottamaan tämä teknologia käyttöön. Näin 
ollen alennuksen on oltava suurempi.

Tarkistus 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu ETCS-järjestelmällä 
varustettuihin juniin sovellettava 
tilapäinen alennus vahvistetaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

Tavaraliikenne:

Vuosi Alennus

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%
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2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Matkustajaliikenne:
Vuosi Alennus

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Perustelu

Alennuksilla olisi edistettävä täyden yhteentoimivuuden käyttöönottamista (kalusto ja 
infrastruktuuri). Suuret alennukset ETCS-laitteilla varustetuille junille voivat merkitä sitä, 
että infrastruktuurin haltija siirtää tappiot muille toimijoille, joiden kalustoa ei ole varustettu 
ETCS-laitteilla, mikä olisi ehdotetun säännöksen tavoitteiden vastaista. Alennuksen määrän 
olisi riiputtava useista tekijöistä (teknisen verkon laajuus ja parametrit, mukaan luettuna 
ERTMS-linjan pituus ja mahdolliset uudistamissuunnitelmat). 

Tarkistus 719
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 taulukko

Komission teksti Tarkistus

Tavaraliikenne: Tavaraliikenne:
Vuosi Alennus Vuosi Alennus

2015 5 %
2016 5 %
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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 %

Or. ro

Perustelu

Pyritään edistämään junien varustamista ETCS-järjestelmällä ja tarjoamaan
rautatieliikenteen toimijoille riittävästi aikaa suunnitella ja toteuttaa vaaditut investoinnit.

Tarkistus 720
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 5 kohta – 2 taulukko

Komission teksti Tarkistus

Matkustajaliikenne: Matkustajaliikenne:

Vuosi Alennus Vuosi Alennus

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

Or. ro

Perustelu
Pyritään edistämään junien varustamista ETCS-järjestelmällä ja tarjoamaan 
rautatieliikenteen toimijoille riittävästi aikaa suunnitella ja toteuttaa vaaditut investoinnit.
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Tarkistus 721
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioita ja kolmansia maita 
yhdistävissä verkoissa, joiden raideleveys 
poikkeaa unionin keskeisistä 
rautatieverkoista, aikataulujen laatiminen 
ja reittien myöntäminen voidaan suorittaa 
kyseiseen verkkoon sovellettavien 
erityisten menettelyjen ja ehtojen 
mukaisesti sanotun rajoittamatta edellä 
esitetyn soveltamista.

Or. en

Tarkistus 722
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

LIITE X Poistetaan.

Sääntelyelimelle toimitettavat säännellyt 
tilinpäätökset

(56 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut)
Säänneltyjen tilinpäätösten, jotka on 
toimitettava sääntelyelimelle 56 artiklan 
8 kohdan mukaisesti, on sisällettävä 
vähintään seuraavat:
1. Tilien eriyttäminen

Säänneltyjen tilinpäätösten, jotka 
infrastruktuurin haltijoiden ja kaikkien 
yritysten tai muiden yksiköiden, jotka 
harjoittavat tai yhdistävät 
rautatieliikenteen eri muotoja tai saavat 
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julkista rahoitusta, on toimitettava, on
a) sisällettävä erilliset tuloslaskelmat ja 
taseet tavara- ja henkilöliikenteestä ja 
infrastruktuurin hallinnasta;
b) sisällettävä yksityiskohtaisia tietoja 
julkisten varojen ja muiden korvausten eri 
lähteistä ja käytöstä läpinäkyvästi ja 
yksityiskohtaisesti; mukaan lukien 
liiketoiminnan rahavirtojen 
yksityiskohtainen tarkastelu, jonka 
perusteella voidaan määrittää, miten 
julkiset varat ja muut korvaukset on 
käytetty;
c) sisällettävä kustannus- ja tuloluokat, 
joiden perusteella on mahdollista 
määrittää sääntelyelimen vaatimusten 
mukaisesti, onko eri toimintoja tuettu 
ristiin;
d) oltava niin yksityiskohtaisia kuin 
sääntelyelin katsoo tarpeelliseksi ja 
oikeasuhteiseksi;
e) sisällettävä liiteasiakirja, jossa 
täsmennetään menettelyt, joita on käytetty 
kustannusten jakamiseksi eri toimintojen 
välillä.
Jos säännelty yritys on osa ryhmittymää, 
säännelty tilinpäätös on annettava sekä 
koko ryhmän että jokaisen tytäryrityksen 
osalta. Lisäksi säänneltyihin 
tilinpäätöksiin on sisällyttävä kaikki tiedot 
yhtiöiden välisistä maksuista, jotta 
voidaan varmistaa julkisten varojen 
asianmukainen käyttö.
2. Radan käyttöoikeudesta perittyjen 
maksujen seuranta
Säännellyissä tilinpäätöksissä, jotka 
infrastruktuurin haltijoiden on 
toimitettava sääntelyelimille, on
a) eriteltävä kustannusluokat ja erityisesti 
annettava riittävästi tietoa eri palvelujen 
tai palveluryhmien 
marginaalisista/suorista kustannuksista 
siten, että infrastruktuurimaksuja voidaan 
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seurata;
b) annettava riittävät tiedot, jotka 
mahdollistavat palveluista (tai 
palveluryhmistä) maksettujen yksittäisten 
maksujen seurannan; jos sääntelyelin 
niin vaatii, näihin on sisällyttävä tietoja 
yksittäisten palvelujen volyymeista, 
yksittäisten palvelujen hinnoista sekä 
sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 
maksamien yksittäisten palvelujen 
kaikista tuloista yhteensä.
c) ilmoitettava yksittäisten palvelujen (tai 
palveluryhmien) kustannukset ja tulot 
käyttäen sääntelyelimen vaatimukset 
täyttäviä asianmukaisia 
kustannuslaskentamenetelmiä 
mahdollisen kilpailun vastaisen 
hinnoittelun paljastamiseksi 
(ristikkäistuki, saalistushinnoittelu ja 
kohtuuton hinnoittelu).
3. Taloudellisen tuloksen ilmoittaminen
Säänneltyihin tilinpäätöksiin, jotka 
infrastruktuurin haltijoiden on 
toimitettava sääntelyelimille, on 
sisällyttävä
a) tuloksen muodostumista koskeva 
laskelma;
b) tiivistetty menolaskelma;
c) kunnossapidon menolaskelma;
d) toiminnan menolaskelma;
e) tulolaskelma;
f) selventäviä huomautuksia, joissa 
täsmennetään ja selitetään laskelmia 
tarvittaessa.
4. Muut asiat
Infrastruktuurin haltijoiden säänneltyjen 
tilinpäätösten on oltava riippumattoman 
tilintarkastajan tarkastamia. 
Tilintarkastuskertomuksen on oltava 
niiden liitteenä.
Säänneltyyn tilinpäätökseen on 
sisällyttävä tuloslaskelma ja tase, ja se on 
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täsmäytettävä suhteessa yhtiön 
lakisääteiseen tilinpäätökseen sekä 
annettava selitykset jokaisesta 
täsmäytyserästä.

Or. en

Perustelu

Vastaa 56 artiklan 8 kohdan poistoa säädöksestä, ei sisälly sääntelyelimen toimintaan.

Tarkistus 723
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisällettävä erilliset tuloslaskelmat ja 
taseet tavara- ja henkilöliikenteestä ja 
infrastruktuurin hallinnasta;

a) sisällettävä erilliset tuloslaskelmat ja 
taseet tavara- ja henkilöliikenteestä ja 
infrastruktuurin hallinnasta; ja näiden on 
kytkeydyttävä indikaattoreihin ja 
saavutettuihin tavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Tuloslaskelmien arviointi helpottuu, jos ne kytketään tavoitteisiin ja indikaattoreihin.

Tarkistus 724
Debora Serracchiani

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sisällettävä kustannus- ja tuloluokat, 
joiden perusteella on mahdollista määrittää
sääntelyelimen vaatimusten mukaisesti, 
onko eri toimintoja tuettu ristiin;

c) sisällettävä kustannus- ja tuloluokat, 
joiden perusteella on mahdollista määrittää
6 artiklan vaatimuksia noudattaen ja sen 
mukaan, pitääkö sääntelyelin sitä 
tarpeellisena ja suhteellisena, onko eri 
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toimintoja tuettu ristiin;

Or. en


