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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.11.2011 A7-0367/155 

Muudatusettepanek  155 

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 13 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama 
teenindusrajatise käitaja. 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 
võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 
olemasolu peab tõendama reguleeriv 
asutus, vältides seega vaidlusi ja 

hilinemisi. 

Or. en 

Selgitus 

Juhul kui nõutavat teenindusrajatist haldav raudtee-ettevõte lükkab juurdepääsu taotluse 

tagasi, võivad reguleerival asutusel olla teadmised ja soovitus kasutada majanduslikult 

otstarbekaid alternatiive. 
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Muudatusettepanek  156 

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 13 – lõige 2 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste 
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 

või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 

osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-

ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 

teenindusrajatise käitajaga ühte ja 

samasse asutusse või ettevõtjasse. Uue 
konkreetse veeremi jaoks äsja ehitatud 
hooldus- ja muud tehnilised rajatised võib 
jätta üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja 
käsutusse viieks aastaks alates nende 
käitamise algusest. 

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahendust 
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus kaebuse alusel 
sobivaid meetmeid. Hooldus- ja muud 
tehnilised rajatised, mis on ehitatud uue 

konkreetse veeremi jaoks määrusele 

1370/2007 vastava avaliku teenuselepingu 

raames, võib siiski jätta lepingu kestuse 
ajaks lepingulise raudtee-ettevõtja 

käsutusse. Muudel juhtudel võib need 
rajatised jätta üksnes ühe raudteeveo-
ettevõtja käsutusse kümneks aastaks alates 
nende käitamise algusest. 

Or. en 

Selgitus 

Reguleeriva asutuse poolt võetav meede peab arvestama teenindusrajatise käsutuses olevat 

inimressurssi ja ajakava. 
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Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 

aastat järjest kasutatud, avaldab selle 

omanik teate, et kõnealuse rajatise 

käitamine liisitakse või antakse rendile. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Mõttetu, arvestades kõiki sätteid, mis tagavad juurdepääsuõiguse raudteerajatistele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VIII lisa punkti 1 võib saadud 

kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 

artiklis 60 nimetatud menetlusega. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Oluline osa, mis ei kuulu delegeeritud õigusaktide menetluse alla. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VIII lisa punkti 2 võib saadud 

kogemustest lähtuvalt muuta kooskõlas 

artiklis 60 nimetatud menetlusega 

eelkõige selleks, et määrata kindlaks 

infrastruktuuri eristatud kasutustasude 

elemendid. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Oluline osa, mis ei kuulu delegeeritud õigusaktide menetluse alla. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 56 – lõige 8 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reguleerival asutusel on ka õigus 

teostada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 

ja vajaduse korral raudteeveo-ettevõtjate 

auditeerimist või algatada nende suhtes 

välisaudit, et kontrollida 

raamatupidamisarvestuste lahusust 

käsitleva artikli 6 sätete täitmist. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Reguleeriva asutuse reguleerimisalas ei ole üldauditite täideviimine raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate tegevuste kohta, reguleeriv asutus peab samas võimalikke 

vaidlusi lahendama; pädevate parlamentaarsete asutuste ülesandeks on nende direktiivi 

sätete täpse rakendamise hindamine, mida nad on oma õigusraamistikus üle võtnud. 
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Artikkel 56 – lõige 8 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

X lisa võib saadud kogemustest lähtuvalt 

muuta kooskõlas artiklis 60 nimetatud 

menetlusega. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Oluline osa, mis ei kuulu delegeeritud õigusaktide menetluse alla. 

 


