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9.11.2011 A7-0367/134 

Tarkistus  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

  d a) Jäljempänä olevien 6, 7, 8 ja 

13 artiklan ja IV luvun osalta jäsenvaltiot 

voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle 

seuraavasti: 

 – rautatieyritykset, jotka harjoittavat 

ainoastaan rautateiden 

tavaraliikennepalveluja rautateiden 

infrastruktuurissa, jota kyseiset yritykset 

hallinnoivat ennen tämän direktiivin 

voimaantuloa, jonka raideleveys eroaa 

jäsenvaltion määräävässä asemassa 

olevan rautatieverkon raideleveydestä ja 

joka on yhdistetty unionin ulkopuolisen 

valtion alueella olevaan rautateiden 

infrastruktuuriin, edellyttäen että 

hallinnoitua infrastruktuuria ei ole 

yksilöity unionin suuntaviivoista 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

kehittämiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2010 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksessä N:o 661/2010/EU. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Tarkistus  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja muut 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Jäljempänä olevien 6, 7, 8 ja 

13 artiklan ja IV luvun osalta jäsenvaltiot 

voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle 

seuraavasti: 

 – rautatieyritykset, jotka harjoittavat 

ainoastaan rautateiden 

tavaraliikennepalveluja rautateiden 

infrastruktuurissa, jota kyseiset yritykset 

hallinnoivat ennen tämän direktiivin 

voimaantuloa, jonka raideleveys eroaa 

jäsenvaltion määräävässä asemassa 

olevan rautatieverkon raideleveydestä ja 

joka on yhdistetty unionin ulkopuolisen 

valtion alueella olevaan rautateiden 

infrastruktuuriin, edellyttäen että 

hallinnoitua infrastruktuuria ei ole 

yksilöity unionin suuntaviivoista 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

kehittämiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2010 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksessä N:o 661/2010/EU. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Tarkistus  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 

toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 

että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 

koskee yhteen toiminnan lajiin 

myönnettyjen julkisten varojen siirtämistä 

toiseen toimintaan. 

4. Infrastruktuurikustannusten 

täydellisen avoimuuden varmistamiseksi 

1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 

toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 

että on mahdollista valvoa edellisten 

kohtien säännösten noudattamista sekä 

infrastruktuurimaksuista saatujen 

tulojen, muista kaupallisista toimista 

aiheutuvien ylijäämien ja 

infrastruktuurin haltijalle maksettujen 

julkisten ja yksityisten varojen käyttöä. 

 Rautatieyritys tai rautatieyritystä 

hallitseva elin tai yritys ei saa käyttää 

infrastruktuurin haltijan tuloja millään 

tavoin, sillä se voisi vahvistaa 

rautatieyrityksen markkina-asemaa tai 

mahdollistaa taloudellisten etujen 

saavuttamisen muiden rautatieyritysten 

kustannuksella. 

 Tällä säännöksellä ei estetä 

rautatieyritystä hallitsevan elimen tai 

yrityksen infrastruktuurin haltijalle 

myöntämien rahoituslainojen 

takaisinmaksua, markkinaehtoiset korot 

mukaan luettuina, julkisia varoja 

käyttämättä 55 artiklassa tarkoitetun 

sääntelyelimen valvonnassa. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Tarkistus  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 

syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 

liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 

tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 

jotka eivät itse harjoita 

rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 

rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 

että tämä tavoite on saavutettu. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään 

syrjimättömien käyttömahdollisuuksien, 

liitteessä II luetellut toiminnot annetaan 

tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, 

jotka eivät itse harjoita 

rautatieliikennepalveluja. Organisatorisesta 

rakenteesta riippumatta on voitava osoittaa, 

että tämä tavoite on saavutettu. 

Rautatieyrityksen ja infrastruktuurin 

haltijan välinen tehokas yhteistyö on 

kuitenkin välttämätöntä hallittaessa 

liikennettä verkossa. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Tarkistus  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D-ryhmän puolesta 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Tiedotus- ja lipunmyyntipalvelujen 

saatavuuden parantamisen 

matkustaja-asemilla olisi täydennettävä 

muita lainsäädäntöaloitteita, joiden 

tarkoituksena on helpottaa 

henkilöliikenteen telemaattisten 

sovellusten suunnittelua ja kehittämistä. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Tarkistus  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D-ryhmän puolesta 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 

toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 

että on mahdollista valvoa kieltoa, joka 

koskee yhteen toiminnan lajiin 

myönnettyjen julkisten varojen siirtämistä 

toiseen toimintaan. 

4. Infrastruktuurikustannusten 

täydellisen avoimuuden varmistamiseksi 

1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen eri 

toimintojen kirjanpitoa on hoidettava siten, 

että on mahdollista valvoa edellisten 

kohtien säännösten noudattamista sekä 

infrastruktuurimaksuista saatujen 

tulojen, muista kaupallisista toimista 

aiheutuvien ylijäämien ja 

infrastruktuurin haltijalle maksettujen 

julkisten ja yksityisten varojen käyttöä. 

 Rautatieyritys tai rautatieyritystä 

hallitseva elin tai yritys ei saa käyttää 

infrastruktuurin haltijan tuloja millään 

tavoin, sillä se voisi vahvistaa 

rautatieyrityksen markkina-asemaa tai 

mahdollistaa taloudellisten etujen 

saavuttamisen muiden rautatieyritysten 

kustannuksella. 

 Tällä säännöksellä ei estetä 

rautatieyritystä hallitsevan elimen tai 

yrityksen infrastruktuurin haltijalle 

myöntämien rahoituslainojen 

takaisinmaksua, markkinaehtoiset korot 

mukaan luettuina, julkisia varoja 

käyttämättä 55 artiklassa tarkoitetun 

sääntelyelimen valvonnassa. 
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Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Tarkistus  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D-ryhmän puolesta 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla  

 

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
16
 III luvun soveltamista. 

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät 

vakuutukset tai riittävät 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 1371/2007
16
 III luvun soveltamista. 

Riittäväksi katsottava katetaso voidaan 

eriyttää siten, että otetaan huomioon 

palvelujen, erityisesti julkista 

rautatieverkkoa käyttävän kulttuuri- ja 

perinnerautatieliikenteen, erityispiirteet. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.11.2011 A7-0367/141 

Tarkistus  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kansallisella parlamentilla voi olla 

oikeus tarkastella ja tarvittaessa tarkistaa 

infrastruktuurin haltijan määrittämien 

maksujen tasoa, rajoittamatta kuitenkaan 

4 artiklassa säädettyä hallinnon 

riippumattomuutta ja edellyttäen, että 

tällainen oikeus on suoraan myönnetty 

perustuslaissa vähintään kaksi vuotta 

ennen tämän direktiivin voimaantuloa. 

Tällaisessa mahdollisessa tarkistuksessa 

on varmistettava, että maksut ovat tämän 

direktiivin, vahvistettujen 

hinnoittelupuitteiden ja 

hinnoittelusääntöjen mukaisia. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Tarkistus  142 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 

kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 

jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 

haltijaa kuultuaan vahvistettava 

yksityiskohtaiset säännöt 

rautatieyrityksiltä rautateiden 

infrastruktuurin käyttämisestä perittävästä 

maksusta. Kyseiset säännöt eivät saisi olla 

rautatieyrityksiä syrjiviä. 

(9) Koska infrastruktuurin kustannusten 

kohdentamisesta ei ole yhteisiä sääntöjä, 

jäsenvaltioiden olisi infrastruktuurin 

haltijaa kuultuaan vahvistettava 

rautatieyrityksiä koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt rautateiden 

infrastruktuurin käyttämisestä. Kyseiset 

säännöt eivät saisi olla rautatieyrityksiä 

syrjiviä, eivätkä ne saisi luoda 

mahdollisuutta harjoittaa sosiaalista 

polkumyyntiä asianomaista 

rautatiehenkilöstöä kohtaan. 

Or. en 

Perustelu 

Säännöstä sovelletaan sääntöihin, ei infrastruktuurimaksuihin: yritysten syrjintäkielto on 

selkeä säännös, ja samaa säännöstä olisi tasapuolisuuden vuoksi sovellettava palvelua 

haettaessa rautatieyritysten kanssa tekemisissä ja niiden palveluksessa oleviin työntekijöihin. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Tarkistus  143 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten 

taloudellinen tasapaino vaarantua, olisi 

otettava huomioon ennalta määritettyjä 

perusteita kuten vaikutus minkä tahansa 

julkisia palveluhankintoja koskevaan 

sopimukseen sisältyvän palvelun 

kannattavuuteen, mukaan lukien siitä 

aiheutuvat vaikutukset julkisia 

palveluhankintoja koskevan sopimuksen 

tehneen toimivaltaisen viranomaisen 

nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 

lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 

väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 

molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 

palvelun ajoitus ja vuorotiheys Tällaisen 

arvioinnin ja asianomaisen sääntelyelimen 

päätöksen mukaisesti jäsenvaltiot saavat 

myöntää tai evätä haetun kansainvälisen 

henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 

taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 

käyttömaksua uuden kansainvälisen 

henkilöliikennepalvelun 

liikenteenharjoittajalta, taloudellisen 

arvioinnin mukaisesti sekä unionin 

lainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteita noudattaen. 

(17) Arvioitaessa, voiko julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten 

sosiaalis-taloudellinen tasapaino 

vaarantua, olisi otettava huomioon ennalta 

määritettyjä perusteita kuten vaikutus 

minkä tahansa julkisia palveluhankintoja 

koskevaan sopimukseen sisältyvän 

palvelun luotettavuuteen, mukaan lukien 

siitä aiheutuvat vaikutukset sekä kyseistä 

aluetta koskevaan koheesio- ja 

liikennepolitiikkaan että julkisia 

palveluhankintoja koskevan sopimuksen 

tehneen toimivaltaisen viranomaisen 

nettokustannuksiin, matkustajien kysyntä, 

lippujen hinnoittelu, lipunmyyntijärjestelyt, 

väliasemien sijainti ja lukumäärä rajan 

molemmin puolin sekä ehdotetun uuden 

palvelun ajoitus ja vuorotiheys. Tällaisen 

arvioinnin ja asianomaisen sääntelyelimen 

päätöksen mukaisesti jäsenvaltiot tai 

toimivaltaiset paikallisviranomaiset saavat 

myöntää tai evätä haetun kansainvälisen 

henkilöliikennepalvelun käyttöoikeuden 

taikka muuttaa sitä, sekä myös periä 

käyttömaksua uuden kansainvälisen 

henkilöliikennepalvelun 

liikenteenharjoittajalta, sosiaalis-

taloudellisen arvioinnin mukaisesti sekä 

unionin lainsäädäntöä ja 

yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja 
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syrjimättömyyden periaatteita noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia myönnetään, jotta noudatettaisiin sosiaali- ja 

koheesiopolitiikan tavoitteita ottaen huomioon myös kustannus-hyötyanalyysi, mutta tällainen 

taloudellinen arviointiperuste ei ole ainoa kriteeri, jota jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 

paikallisviranomaisten on noudatettava. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Tarkistus  144 

Sabine Wils 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia se, 

että rautatiepalvelujen ostajat osallistuvat 

suoraan kapasiteetin käyttöoikeuden 

myöntämismenettelyyn. 

(38) Jäsenvaltiot voisivat sallia sen, että 

vain toimiluvan saaneet rautatieyritykset 

voivat ostaa rautatiepalveluja 

osallistuakseen suoraan kapasiteetin 

käyttöoikeuden myöntämismenettelyyn. 

Or. en 

Perustelu 

Vain toimiluvan saaneilla rautatieyrityksillä olisi oltava oikeus hakea ja saada käyttää 

rautatiepalveluita, koska niiden sertifioidut valmiudet pitävät huolen siitä, että ne pystyvät 

noudattamaan täysimääräisesti yhdennettyjä turvallisuusmääräyksiä. 

 

 


