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9.11.2011 A7-0367/145 

Tarkistus  145 

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 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäljempänä II lukua ei sovelleta 

rautatieyrityksiin, jotka harjoittavat 

ainoastaan kaupunki-, esikaupunki- tai 

alueellista liikennettä. 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kotimaista 

ja kansainvälistä rautatieliikennettä 

harjoittaviin rautatieyrityksiin, ei 

kuitenkaan metro- tai 

raitiovaunuliikenteen kaltaisiin muihin 

raideliikenteen muotoihin. 

Or. en 

Perustelu 

Soveltamisalan selventäminen on välttämätöntä, koska alueellista ja esikaupunkiliikennettä 

harjoitetaan usein rautatieverkkoinfrastruktuurissa ja niiden harjoittajat ovat usein 

rautatieyrityksiä. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Tarkistus  146 

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 

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäljempänä III luvun osalta jäsenvaltiot 

voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle 

seuraavasti: 

2. Jäljempänä III luvun osalta jäsenvaltiot 

voivat turvallisia toimintaedellytyksiä 

koskevia kansallisia säännöksiään 

noudattaen jättää soveltamisalan 

ulkopuolelle seuraavasti: 

Or. en 

Perustelu 

Jokaisella jäsenvaltiolla on velvollisuus varmistaa, että kaikkia sen kansallisessa 

lainsäädännössä säädettyjä turvallisuutta ja rautatieliikenteen harjoittamista koskevia 

sääntöjä noudatetaan myös silloin, kun myönnetään poikkeus. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Tarkistus  147 

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 

2 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) verkot, jotka on tarkoitettu ainoastaan 

rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 

esikaupunkiliikennepalveluihin; 

b) verkot, joita käytetään ainoastaan 

rautateiden henkilöliikenteen kaupunki- ja 

esikaupunkiliikennepalveluihin ja joita 

käyttää vain yksi rautatieyritys, johon ei 

sovelleta 1 kohdan säännöksiä, siihen 

saakka, kunnes toinen hakija hakee 

kyseisen verkon kapasiteetin 

käyttöoikeutta tämän rautatieyrityksen 

lisäksi; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selkiytetään, millaiset alueelliset henkilöliikenteen verkot ja palvelut voidaan 

jättää soveltamisalan ulkopuolelle, jos niihin ei sovelleta 1 kohdan säännöksiä. 



 

AM\883149FI.doc  PE472.775v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.11.2011 A7-0367/148 

Tarkistus  148 

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 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) 'kaupunki- ja esikaupunkiliikenteellä' 

liikennettä, jota hoidetaan 

kaupunkikeskuksen tai taajaman sekä 

tällaisen kaupunkikeskuksen tai taajaman 

ja ympäristöalueiden kuljetustarpeiden 

täyttämiseksi; 

(6) 'kaupunki- ja esikaupunkiliikenteellä' 

rautatieliikennettä, jota hoidetaan muussa 

verkossa kuin metro- tai 

raitiovaunuliikenteen kaltaisissa 

raideliikenteen muodoissa 

kaupunkikeskuksen tai taajaman sekä 

tällaisen kaupunkikeskuksen tai taajaman 

ja ympäristöalueiden kuljetustarpeiden 

täyttämiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Tarvittava selvennys asiaan liittyvien raideliikenteen verkkojen ja kyseisissä verkoissa 

liikennöitävien raideliikenteen palvelujen yksilöimiseksi. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Tarkistus  149 

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 

3 artikla – 12 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) 'hakijalla' rautatieyritystä ja muita 

oikeushenkilöitä tai luonnollisia 

henkilöitä, kuten asetuksessa (EY) 

N:o 1370/2007 tarkoitettuja toimivaltaisia 

viranomaisia sekä laivaajia, huolitsijoita 

ja yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia, 

jotka joko julkisen palvelun tarjoamiseen 

liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat 

hankkia infrastruktuurikapasiteettia; 

(12) 'hakijalla' toimiluvan saanutta 

rautatieyritystä, joka joko julkisen palvelun 

tarjoamiseen liittyvistä tai kaupallisista 

syistä haluaa hankkia 

infrastruktuurikapasiteettia 

rautatiepalvelujen tarjoamiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Koska kapasiteetin varaaminen edellyttää monimutkaista ja teknistä tietämystä ja koska on 

syytä välttää väärinkäytöksiä ja rataverkon vaihtamista, hakija on toimiluvan saanut 

rautatieyritys. Hakijoiden piirin mahdollinen laajentaminen rautatieyritysten ulkopuolelle 

koskemaan esimerkiksi huolitsijoita tai pakettipalveluyrityksiä on ristiriidassa asetuksen 

913/2010 15 artiklan kanssa. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Tarkistus  150 

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 

5 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rautatieyritysten johtaminen kaupallisten 

periaatteiden mukaisesti 

Rautatieyrityksen johtaminen 

Or. en 

Perustelu 

Rautatieliikenteen palvelut sisältyvät myös yleisen edun mukaisiin palveluihin, minkä vuoksi 

ne eivät rajoitu kaupallisiin periaatteisiin, joita jäsenvaltiot eivät enää käytä julkisen palvelun 

velvoitteita koskevien päätöstensä perusteina. 



 

AM\883149FI.doc  PE472.775v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.11.2011 A7-0367/151 

Tarkistus  151 

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 

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

rautatieyritykset voivat mukauttaa 

toimintansa markkinoiden mukaan ja 

hoitaa tätä toimintaa hallintoelintensä 

vastuulla tarjotakseen tehokkaita ja 

tarkoituksenmukaisia palveluja vaadittuun 

palvelutasoon nähden mahdollisimman 

alhaisin kustannuksin. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

rautatieyritykset voivat mukauttaa 

toimintansa markkinoiden mukaan, ja 

tarjota luotettavia, tehokkaita ja 

tarkoituksenmukaisia palveluja, mikä 

sisältää julkisen palvelun velvoitteen 

tarjota yleisen edun mukaisia 

rautatieliikennepalveluja. 

Or. en 

Perustelu 

Rautatieyritysten riittävä markkinasuuntautuminen ei saa vaarantaa niiden velvoitetta tarjota 

julkisia palveluja asianomaisen jäsenvaltion kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Tarkistus  152 

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 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos rautatieyritys on suoraan tai 

välillisesti jäsenvaltion omistuksessa tai 

määräysvallassa, jäsenvaltion 

määräysvalta sen johtamisen suhteen ei 

saa ylittää niitä johtamiseen liittyviä 

oikeuksia, joita yksityisten osakeyhtiöiden 

osakkeenomistajilla saa kansallisen 

yhtiöoikeuden mukaisesti olla. Edellä 

3 kohdassa mainitut poliittiset 

suuntaviivat, jotka valtio voi vahvistaa 

yhtiöille osakkeenomistajien 

määräysvallan osalta, saavat olla 

ainoastaan yleisiä, eivätkä ne saa 

vaikuttaa johdon tekemiin erityisiin 

liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Yritysjohto on täydellisesti vastuussa osakkeenomistajien tahdon kunnioittamisesta 

asianmukaisten liikkeenjohdon suuntaviivojen täytäntöönpanon yhteydessä. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Tarkistus  153 

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 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 10 artiklassa 

säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 

ja määränpään välisellä osuudella 

tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 

joista on tehty yksi tai useampi voimassa 

olevan unionin lainsäädännön mukainen 

julkisia palveluhankintoja koskeva 

sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 

rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 

kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 

asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 

jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 

käyttäminen vaarantaisi julkisia 

palveluhankintoja koskevan sopimuksen 

taloudellisen tasapainon. 

1. Jäsenvaltiot tai julkisen palvelun 

sopimuksen tekemisestä vastaavat 

toimivaltaiset paikallisviranomaiset voivat 

rajoittaa 10 artiklassa 

säädettyä käyttöoikeutta tietyn lähtöpaikan 

ja määränpään välisellä osuudella 

tarjottavien sellaisten palvelujen osalta, 

joista on tehty yksi tai useampi voimassa 

olevan unionin lainsäädännön mukainen 

julkisia palveluhankintoja koskeva 

sopimus. Tällaisella rajoittamisella ei saa 

rajoittaa oikeutta ottaa ja jättää matkustajia 

kansainvälisellä reittiosuudella sijaitsevilla 

asemilla, myös niillä, jotka ovat samassa 

jäsenvaltiossa, paitsi jos tämän oikeuden 

käyttäminen vaarantaisi julkisia 

palveluhankintoja koskevan sopimuksen 

sosiaalisen ja taloudellisen tasapainon ja 

siihen sisältyvät koheesiopolitiikan 

tavoitteet. 

Or. en 

Perustelu 

Palveluhankintoja koskevaan julkisen palvelun sopimukseen sisältyvät sosiaalisen 

koheesiopolitiikan tavoitteet on otettava huomioon päätettäessä oikeudesta ottaa ja jättää 

matkustajia. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Tarkistus  154 

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 

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäljempänä 55 artiklassa tarkoitetun yhden 

tai useamman asianomaisen 

sääntelyelimen on määritettävä 

objektiivisen taloudellisen arvioinnin ja 

ennalta määritettyjen perusteiden 

mukaisesti, vaarantuuko julkisia 

palveluhankintoja koskevan sopimuksen 

taloudellinen tasapaino, jonkin seuraavista 

pyynnöstä: 

Siinä tapauksessa, että viranomaisen 

1 kohdan määräysten mukaan tekemä 

päätös on kiistanalainen, jäljempänä 

55 artiklassa tarkoitettua yhtä tai 

useampaa asianomaista sääntelyelintä 

voidaan pyytää antamaan päätös 

objektiivisen arvioinnin ja ennalta 

määritettyjen perusteiden mukaisesti sekä 

jonkin seuraavista pyynnöstä: 

Or. en 

Perustelu 

Sääntelyviranomaista pyydetään puuttumaan vain kiistakysymyksiin. 

 

 


