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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.11.2011 A7-0367/145 

Muudatusettepanek  145 

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 

Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. II peatükki ei kohaldata selliste 
raudteeveo-ettevõtjate suhtes, kes 
teenindavad üksnes linna- või 
linnalähiliine või piirkondlikke liine. 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste raudteeveo-ettevõtjate suhtes, kes 
teenindavad siseriiklikke ja rahvusvahelisi 
liine, välja arvatud teised rööbastel 
põhinevad transpordiliigid, nagu metroo 
või tramm. 

Or. en 

Selgitus 

Selgitus kohaldamisala kohta on väga tähtis, võttes arvesse seda, et piirkondlikke ja 

linnalähiliinide teenuseid hoiavad raudteel sageli käigus infrastruktuuri- ja raudteeveo-

ettevõtjad. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
9.11.2011 A7-0367/146 

Muudatusettepanek  146 

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 

Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad III peatüki 
reguleerimisalast välja jätta: 

2. Liikmesriigid võivad III peatüki 
reguleerimisalast kooskõlas siseriiklike 
seadustega ohutu käitamise kohta välja 
jätta: 

Or. en 

Selgitus 

Igal liikmesriigil on kohustus tagada oma siseriiklike seaduste piires kõikidest 

olemasolevatest ohutus- ja raudtee käitamise eeskirjadest kinnipidamine, isegi kui tegemist on 

erandiga. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Muudatusettepanek  147 

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 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võrgud, mis on ette nähtud üksnes 
raudtee-reisijateveo teenuste osutamiseks 
linna- ja linnalähiliinidel reisijateveo 
teenuste osutamiseks; 

(b) võrgud, mida kasutatakse üksnes 
raudtee-reisijateveo teenuste osutamiseks 
linna- ja linnalähiliinidel reisijateveo 
teenuste osutamiseks ja mida kasutab 
ainult üks raudteeveo-ettevõtja, kes ei 
kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse, 
ning kuni antud võrgu läbilaskevõimet 
soovib lisaks olemasolevale raudteeveo-
ettevõtjale kasutada ka teine taotleja; 

Or. en 

Selgitus 

Selgitus, mis liiki piirkondlikud reisijateveo võrgud ja teenused võib välja arvata, juhul kui 

need ei kuulu lõike 1 sätete reguleerimisalasse. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Muudatusettepanek  148 

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 

Artikkel 3 – punkt 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „linna- ja linnalähiliinid” – 
veoteenused, mis vastavad linnakeskuse 
või linnastu ning kõnealuse keskuse või 
linnastu ja seda ümbritsevate piirkondade 
vahelise transpordi vajadustele; 

(6) „linna- ja linnalähiliinid” – 
raudteeveoteenused, mida osutatakse 
võrgus, mis ei ole rööpmepõhine võrk, 
nagu metroo või trammiliinid, mis 
vastavad linnakeskuse või linnastu ning 
kõnealuse keskuse või linnastu ja seda 
ümbritsevate piirkondade vahelise 
transpordi vajadustele; 

Or. en 

Selgitus 

Selgitus, et teha kindlaks seotud raudteevõrgud ning asjaomased raudteeteenuste pakkujad 

nendel võrkudel. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Muudatusettepanek  149 

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 

Artikkel 3 – punkt 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) „taotleja” – raudteeveo-ettevõtja ning 
muu füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas määrusele (EÜ) nr 1370/2007 
vastavad pädevad asutused ning vedajad, 
kaubasaatjad ja kombineeritud 
veoteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on 
avalike teenuste osutamisega seonduv või 
ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks; 

(12) „taotleja” – tegevusloa saanud 
raudteeveo-ettevõtja, kellel on avalike 
teenuste osutamisega seonduv või ärihuvi 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
omandamiseks raudteeveo teenuste 
osutamiseks; 

Or. en 

Selgitus 

Keerulise tehnilise teabe kohaselt läbilaskevõime säilitamine, vältides igasugust väärkasutust 

või rööpmetega kauplemist, on volitatud taotleja tegevusloaga raudteeveo-ettevõtja. 

Taotlejate hulga laiendamine, välja arvatud selliste raudteeveo-ettevõtjate arvelt nagu 

kaubasaatjad või postiveoteenuse pakkujad, ei ole kooskõlas ELi määruse 913/2010 artikli 15 

sätetega. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Muudatusettepanek  150 

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 

Artikkel 5 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raudteeveo-ettevõtjate majandamine 
vastavalt äripõhimõtetele 

Raudteeveo-ettevõtjate majandamine 

Or. en 

Selgitus 

Raudteeteenused moodustavad ka osa üldhuviteenustest ega ole seetõttu piiratud 

äripõhimõtetega, mis ei ole enam avaliku teenuse kohustuste sisseseadmisel liikmesriikide 

otsustada. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Muudatusettepanek  151 

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 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võimaldavad raudteeveo-
ettevõtjatel kohandada oma tegevust 
turunõuetega ja korraldada seda tegevust 
juhtorganite vastutusel, et pakkuda 
tõhusaid ja asjakohaseid teenuseid 
nõutavale teeninduskvaliteedile vastava 
madalaima võimaliku hinna eest. 

Liikmesriigid võimaldavad raudteeveo-
ettevõtjatel kohandada oma tegevust 
turunõuetega ja pakkuda usaldusväärseid, 
tõhusaid ja asjakohaseid teenuseid, 
sealhulgas avalikke teenuseid, kuna 
raudteetranspordi raamistikus on ette 
nähtud avaliku huvi teenuste osutamise 
kohustus. 

Or. en 

Selgitus 

Raudteeveo-ettevõtjate liikumine piisava turule orienteerituse suunas ei tohiks mõjutada 

nende avalike teenuste osutamise kohustust asjassepuutuva liikmesriigiga sõlmitud lepingu 

raamistikus. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Muudatusettepanek  152 

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 

Artikkel 5 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui raudteeveo-ettevõtja kuulub otseselt 
või kaudselt liikmesriigile või on 
liikmesriigi otsese või kaudse kontrolli all, 
ei ole tal majandamise suhtes rohkem 
kontrolliõigusi kui need majandamisega 
seotud õigused, mis siseriikliku 
äriühinguõiguse kohaselt on eraõigusliku 
aktsiaseltsi aktsionäridel. Lõikes 3 
nimetatud poliitilised suunised, mille riik 
võib äriühingute jaoks kehtestada seoses 
aktsionäridepoolse kontrolli teostamisega, 
võivad olla üksnes üldised ega tohi 
takistada juhtkonna konkreetsete 
äriotsuste tegemist. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Täielik vastutus on juhatusel, kes võtab arvesse aktsionäride tahet vajalike suuniste 

rakendamisel. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Muudatusettepanek  153 

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 

Artikkel 11 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad piirata artiklis 10 
sätestatud juurdepääsuõigust lähte- ja 
sihtkoha vahelistele teenustele, mis on 
hõlmatud ühe või mitme avaliku 
teenindamise lepinguga kooskõlas Euroopa 
Liidu kehtivate õigusaktidega. Sellisel 
piiramisel ei ole kitsendavat mõju õigusele 
võtta reisijaid peale igast rahvusvahelise 
veoteenuse marsruudil paiknevast jaamast 
ning lasta neil maha minna teises, 
sealhulgas samas liikmesriigis paiknevas 
jaamas, välja arvatud siis, kui selle õiguse 
kasutamine ohustaks avaliku teenindamise 
lepingu majanduslikku tasakaalu. 

1. Liikmesriigid või asjaomased 
siseriiklikud asutused võivad 
kindlaksmääratud avaliku teenindamise 
lepingu alusel piirata artiklis 10 sätestatud 
juurdepääsuõigust lähte- ja sihtkoha 
vahelistele teenustele, mis on hõlmatud ühe 
või mitme avaliku teenindamise lepinguga 
kooskõlas Euroopa Liidu kehtivate 
õigusaktidega. Sellisel piiramisel ei ole 
kitsendavat mõju õigusele võtta reisijaid 
peale igast rahvusvahelise veoteenuse 
marsruudil paiknevast jaamast ning lasta 
neil maha minna teises, sealhulgas samas 
liikmesriigis paiknevas jaamas, välja 
arvatud siis, kui selle õiguse kasutamine 
ohustaks sotsiaal-majanduslikku 
tasakaalu ning avaliku teenindamise 
lepingus sätestatud ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke. 

Or. en 

Selgitus 

Reisijate pealevõtmise juurdepääsuõiguse üle otsustamisel peab arvesse võtma avaliku 

teenindamise lepingus sätestatud sotsiaalset ühtekuuluvuspoliitikat ja asjassepuutuvaid 

transpordieesmärke. 
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Muudatusettepanek  154 

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 

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle, kas avaliku teenindamise lepingu 
majanduslik tasakaal on ohustatud, peab 
kindlaks määrama artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus (või asutused) 
objektiivse majandusanalüüsi alusel ja 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide 
põhjal järgmiste isikute taotlusel: 

Artiklis 55 nimetatud reguleerival asutusel 
(või asutustel) võidakse paluda teha otsus, 
kui asutuse poolt käesoleva artikli lõike 1 
sätete alusel tehtud otsus on vaidlustatud, 
tuginedes objektiivsele 
majandusanalüüsile ja eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumitele ning 
järgmiste isikute taotlusel: 

Or. en 

Selgitus 

Reguleerival asutusel palutakse sekkuda ainult vaidluste korral. 

 
 


