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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.11.2011 A7-0367/134 

Muudatusettepanek  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) Liikmesriigid võivad artiklite 6, 7, 8 

ja 13 ning IV peatüki 

reguleerimisalast välja jätta:  

 raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 

üksnes raudtee-kaubaveoteenuseid 

raudteeinfrastruktuuris, mida asjaomased 

ettevõtted enne käesoleva direktiivi 

jõustumist haldavad, mille rööpmelaius 

erineb liikmesriigi valdavast võrgust ning 

mis on ühendatud ELi mitte kuuluva riigi 

territooriumil oleva 

raudteeinfrastruktuuriga – juhul kui 

hallatavat infrastruktuuri ei ole nimetatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta otsuses nr 661/2010/EL 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta; 

Or. en 



 

AM\883150ET.doc  PE472.775v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
9.11.2011 A7-0367/135 

Muudatusettepanek  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja teised 

 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) Liikmesriigid võivad artiklite 6, 7, 8 

ja 13 ning IV peatüki 

reguleerimisalast välja jätta: 

 raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 

üksnes raudtee-kaubaveoteenuseid 

raudteeinfrastruktuuris, mida asjaomased 

ettevõtted enne käesoleva direktiivi 

jõustumist haldavad, mille rööpmelaius 

erineb liikmesriigi valdavast võrgust ning 

mis on ühendatud ELi mitte kuuluva riigi 

territooriumil oleva 

raudteeinfrastruktuuriga – juhul kui 

hallatavat infrastruktuuri ei ole nimetatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta otsuses nr 661/2010/EL 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta; 

Or. en 



 

AM\883150ET.doc  PE472.775v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
9.11.2011 A7-0367/136 

Muudatusettepanek  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

keelatud. 

4. Infrastruktuurikulude täieliku 
läbipaistvuse tagamiseks peab lõigetes 1 ja 
3 nimetatud eri tegevusalade 
raamatupidamisarvestus võimaldama 
kontrollida vastavust eelmistele lõigetele ja 

infrastruktuuri tasudest saadava tulu, 
muust äritegevusest tekkiva ülejäägi ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale makstud 
riiklike ja eravahendite kasutust. 

 Raudteeveo-ettevõtjat kontrolliv raudtee-

ettevõtja, organ või äriühing ei tohi mitte 

mingil juhul kasutada 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tulusid, 

sest see võiks tugevdada tema 

turupositsiooni või võimaldada omandada 

majanduslikke eeliseid teiste raudtee-

ettevõtjate ees. 

 Käesolev säte ei takista raudtee-ettevõtja 

valitseva organi või äriühingu poolt 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale antud 

finantslaenude, sealhulgas turupõhiste 

intressimäärade, tagasimaksmist muudest 

kui avalikest vahenditest artiklis 55 

osutatud reguleeriva asutuse järelevalve 

all. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Muudatusettepanek  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

haldamiseks vajalik raudteeveo-ettevõtjate 

ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 

vaheline tõhus koostöö. 

Or. en 



 

AM\883150ET.doc  PE472.775v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
9.11.2011 A7-0367/138 

Muudatusettepanek  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

fraktsiooni S&D nimel 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Parem juurdepääs reisiteabele ja 

piletimüügiteenustele jaamades peaks 

täiendama muid regulatiivseid algatusi, 

mille eesmärk on hõlbustada 

telemaatiliste rakenduste loomist ja 

arendamist reisijate jaoks. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Muudatusettepanek  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

fraktsiooni S&D nimel 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

keelatud. 

4. Infrastruktuurikulude täieliku 
läbipaistvuse tagamiseks peab lõigetes 1 ja 
3 nimetatud eri tegevusalade 
raamatupidamisarvestus võimaldama 
kontrollida vastavust eelmistele lõigetele ja 

infrastruktuuri tasudest saadava tulu, 
muust äritegevusest tekkiva ülejäägi ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale makstud 
riiklike ja eravahendite kasutust. 

 Raudteeveo-ettevõtjat kontrolliv raudtee-

ettevõtja, organ või äriühing ei tohi mitte 

mingil juhul kasutada 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tulusid, 

sest see võiks tugevdada tema 

turupositsiooni või võimaldada omandada 

majanduslikke eeliseid teiste raudtee-

ettevõtjate ees. 

 Käesolev säte ei takista raudtee-ettevõtja 

valitseva organi või äriühingu poolt 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale antud 

finantslaenude, sealhulgas turupõhiste 

intressimäärade, tagasimaksmist muudest 

kui avalikest vahenditest artiklis 55 

osutatud reguleeriva asutuse järelevalve 

all. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Muudatusettepanek  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

fraktsiooni S&D nimel 
Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 III 
peatüki kohaldamist, peab raudteeveo-
ettevõtjal olema küllaldane 
vastutuskindlustus või peavad olema 

turutingimustepõhised piisavad garantiid, 
mille alusel ta täidab siseriikliku ja 
rahvusvahelise õiguse kohaselt oma 
kohustused õnnetusjuhtumite korral, 
esmajoones seoses lasti, postisaadetiste ja 
kolmandate isikutega. Piisav 
kindlustuskate võib olla erinev, et võtta 

arvesse teenuste eripära, eriti avalikus 

raudteevõrgus toimuvate raudteevedude 

puhul, millel on kultuuri või pärandiga 

seotud eesmärgid; 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Muudatusettepanek  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Ilma et see piiraks artiklis 4 

sätestatud majandamise sõltumatuse 

nõuet, võib riigi parlamendil olla õigus 

kontrollida ja vajaduse korral muuta 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määratud 

tasusid, tingimusel, et selle õiguse on 

andnud otseselt konstitutsiooniõigus 

vähemalt kaks aastat enne käesoleva 

direktiivi jõustumist. Tasude muutmisel 

tagatakse, et tasud on kooskõlas käesoleva 

direktiivi, tasude määramise raamistiku ja 

eeskirjadega. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Muudatusettepanek  142 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

sotsiaalseks dumpinguks seoses kaasatud 

raudteepersonaliga. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev säte on seotud eeskirjadega, mitte infrastruktuuri tasudega: ettevõtjate 

mittediskrimineerimine on selge säte ning sama sätet tuleks kohaldada töötajate suhtes, kes 

on raudteeveo-ettevõtjate juures teenuse taotlemise hetkel kaasatud ja töösuhtes. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Muudatusettepanek  143 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(17) Hinnangu andmisel, kas avaliku 
teenindamise lepingu sotsiaal-majanduslik 
tasakaal võiks olla ohustatud, tuleks võtta 
arvesse eelnevalt kindlaksmääratud 
kriteeriume, nagu mõju avaliku 
teenindamise lepinguga hõlmatud teenuste 
usaldusväärsusele, sealhulgas mõju nii 
asjaomase piirkonna ühtekuuluvusele ja 

transpordipoliitikale kui ka omahinnale 
lepingu sõlminud pädeva avalik-õigusliku 
asutuse jaoks, reisijatepoolne nõudlus, 
piletihindade kindlaksmääramine, 
piletimüügikorraldus, peatuste asukoht ja 
arv mõlemal pool piiri ning kavandatud 
uue teenuse ajakava ja sagedus. Vastavalt 
sellisele hinnangule ja reguleeriva asutuse 
otsusele võivad liikmesriigid või kohalikud 
pädevad asutused anda taotletava 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse 
kasutusõiguse või selle andmisest keelduda 
või seda muuta, sealhulgas võtta uue 
rahvusvahelise reisijateveoteenuse osutajalt 
kasutustasu, vastavalt 
sotsiaalmajanduslikule analüüsile ning 
kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ning 
võrdsuse, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetega. 

Or. en 
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Selgitus 

Avaliku teenindamise lepingud on sõlmitud selleks, et saavutada sotsiaal- ja 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, võttes samuti arvesse tasuvusanalüüsi, aga majanduslikud 

kriteeriumid ei ole ainsad kriteeriumid, mida liikmesriigid või kohalikud pädevad asutused 

peavad arvestama. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Muudatusettepanek  144 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) 
KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(38) Liikmesriigid võiksid lubada ainult 
tegevusloa saanud raudteeveo-ettevõtjatel 

osta raudteeteenuseid ja vahetult osaleda 
läbilaskevõime jaotamises. 

Or. en 

Selgitus 

Ainult tegevusloa saanud raudteeveo-ettevõtjatel peaks olema õigus taotleda juurdepääsu ja 

saada juurdepääs raudteeteenustele, kuna nende tõendatud võimsus tagab täieliku ühtsete 

ohutussätete järgimise. 

 
 


