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9.11.2011 A7-0367/155 

Tarkistus  155 

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 

13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 

käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 

ainoastaan, jos on olemassa 

toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 

mahdollistavat niille kyseessä olevan 

tavara- tai henkilöliikennepalvelun 

harjoittamisen samalla reittiosuudella 

taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 

Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 

olemassaolon todistaminen kuuluu 

palvelun harjoittajalle. 

Rautatieyritysten hakemukset palvelun 

käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 

ainoastaan, jos on olemassa 

toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 

mahdollistavat niille kyseessä olevan 

tavara- tai henkilöliikennepalvelun 

harjoittamisen samalla reittiosuudella 

taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 

Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 

olemassaolon todistaminen kuuluu 

sääntelyviranomaiselle, millä vältetään 

kiistat ja viivästykset. 

Or. en 

Perustelu 

Taloudellisesti toteuttamiskelpoisten vaihtoehtoisten reittien tunnistaminen ja ehdottaminen 

voisi kuulua sääntelyviranomaisen toimivaltaan tapauksissa, joissa vaaditun palvelun 

hallinnoinnista vastaava rautatieliikenteen harjoittaja epää hakemuksen. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Tarkistus  156 

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 

13 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 

ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 

sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 

hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 

palvelun käyttöoikeutta koskevien 

pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 

tarpeiden perusteella mahdollista, 

55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 

omasta aloitteestaan tai valituksen 

johdosta toteutettava asianmukaisia toimia 

varmistaakseen, että asianmukainen 

osuus kapasiteetista osoitetaan 

rautatieyrityksille, jotka eivät kuulu 

samaan elimeen tai yritykseen kuin 

palvelun harjoittaja. Tiettyä uutta 

liikkuvaa kalustoa varten kehitetyt uudet 

kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 

varusteet voidaan kuitenkin varata yhden 

rautatieyrityksen käyttöön viiden vuoden 

ajaksi niiden käyttöönotosta. 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 

ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 

sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 

hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 

palvelun käyttöoikeutta koskevien 

pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 

tarpeiden perusteella mahdollista, 

55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 

valituksen johdosta toteutettava 

asianmukaisia toimia. Tiettyä liikkuvaa 

kalustoa varten kehitetyt uudet 

kunnossapitovarusteet tai muut tekniset 

varusteet osana asetuksen (EY) 

N:o 1370/2007 mukaista julkista 

palveluhankintaa voidaan kuitenkin varata 

sopimuksenhaltijan käyttöön sopimuksen 

keston ajaksi. Muissa tapauksissa nämä 

palvelut voidaan kuitenkin varata yhden 

rautatieyrityksen käyttöön kymmenen 

vuoden ajaksi niiden käyttöönotosta. 

Or. en 

Perustelu 

Sääntelyviranomaisen mahdollisesti toteuttamissa toimissa olisi noudatettava aikataulua ja 

otettava huomioon vaadittua palvelua varten käytettävissä olevat inhimilliset voimavarat. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Tarkistus  157 

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 

13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 

kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 

omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 

vuokrattavissa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus ei ole mielekäs kaikkia niitä säännöksiä ajatellen, joissa taataan rautatiepalvelun 

käyttöoikeus. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Tarkistus  158 

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 

31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Liitteessä VIII olevaa 1 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 

60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä on kyse säädöksen keskeisistä osista, jotka eivät kuulu toimivallan siirtämismenettelyn 

piiriin. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Tarkistus  159 

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 

31 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 

60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen erityisesti eriytettyjen 

infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 

täsmentämiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä on kyse säädöksen keskeisistä osista, jotka eivät kuulu toimivallan siirtämismenettelyn 

piiriin. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Tarkistus  160 

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 

56 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sääntelyelimellä on oltava valtuudet 

tehdä tarkastuksia tai teettää ulkopuolisia 

tarkastuksia infrastruktuurin haltijoissa 

ja tarvittaessa rautatieyrityksissä 

varmistaakseen 6 artiklassa vahvistettuja 

tilien eriyttämistä koskevien säännösten 

noudattamisen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole sääntelyelimen tehtävä tarkastaa yleisesti kaikkia infrastruktuurin haltijan ja 

rautatieyritysten toimintoja, vaan sen on ratkaistava mahdollisia kiistoja, ja toimivaltaisten 

parlamentaaristen tahojen on arvioitava lainsäädäntökehyksen osaksi sisällytettyjen 

direktiivin säännösten moitteetonta täytäntöönpanoa. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Tarkistus  161 

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 

56 artikla – 8 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Liitettä X voidaan muuttaa kokemuksen 

perusteella 60 artiklassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä on kyse säädöksen keskeisistä osista, jotka eivät kuulu toimivallan siirtämismenettelyn 

piiriin. 

 

 


