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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2012 A7-0196/94 

Muudatusettepanek  94 

Juozas Imbrasas 

fraktsiooni EFD nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võivad artiklite 6, 7, 8 ja 

13 ning IV peatüki reguleerimisalast välja 

jätta: 

 – raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 

üksnes raudtee-kaubaveoteenuseid 

raudteeinfrastruktuuris, mida asjaomased 

ettevõtjad enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva haldavad, mille 

rööpmelaius erineb liikmesriigi valdavast 

võrgust ning mis on ühendatud kolmanda 

riigi territooriumil oleva 

raudteeinfrastruktuuriga – tingimusel et 

hallatavat infrastruktuuri ei ole nimetatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta otsuses nr 661/2010/EL 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/95 

Muudatusettepanek  95 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võivad artiklite 6, 7, 8 ja 

13 ning IV peatüki reguleerimisalast välja 

jätta: 

 – raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 

üksnes raudtee-kaubaveoteenuseid 

raudteeinfrastruktuuris, mida asjaomased 

ettevõtjad enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva haldavad, mille 

rööpmelaius erineb liikmesriigi valdavast 

võrgust ning mis on ühendatud kolmanda 

riigi territooriumil oleva 

raudteeinfrastruktuuriga – tingimusel et 

hallatavat infrastruktuuri ei ole nimetatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta otsuses nr 661/2010/EL 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/96 

Muudatusettepanek  96 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
asutatud. 

1. Raudteeveo-ettevõtjal on õigus taotleda 
tegevusluba liikmesriigis, kus ettevõtja on 
asutatud. Liikmesriikides, mis piirnevad 

kolmandate riikidega, mille 

raudteevõrgustiku rööpmelaius erineb 

liidu peamise raudteevõrgu 

rööpmelaiusest ning mille raudtee-

kaubaveo turgu valitsevad raudtee-

kaubaveo vagunid, mis saabuvad 

kolmandatest riikidest ja suunduvad 

sinna, võivad tegevuslubasid väljastavad 

asutused kolmanda riigi või kolmanda 

riigi kodanike poolt otseselt või kaudselt 

osakute kaudu tegelikult kontrollitavatele 

raudteeveo-ettevõtjatele tegevusloa 

andmise üle otsustamisel võtta arvesse 

asjaomase kolmanda riigi raudtee-

kaubaveo turule vastastikuse juurdepääsu 

olemasolu või puudumist ELi raudteeveo-

ettevõtjate jaoks. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/97 

Muudatusettepanek  97 

Sabine Wils, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Põhjendus 14 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriigil peaks olema võimalik 

otsustada katta infrastruktuurile tehtavaid 

kulutusi muude vahendite abil kui riiklik 

otserahastamine, kasutades näiteks 

avaliku ja erasektori partnerlust ning 

erasektori poolset rahastamist. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni hiljutises aruandes hoiatatakse selle eest, et pikaajaliste projektide, 
avaliku ja erasektori partnerluse ning muude erasektoripoolsete rahastamisallikatega seotud 
raudteeinfrastruktuuri arendamise rahastamine ei ole kõige usaldusväärsem lahendus. 
Üksikasjalikumat analüüsi oleks võimalik teha uute üleeuroopalise transpordivõrgu suuniste 
ja Euroopa Ühendamise Rahastuga seotud projektide käimasoleva läbivaatamise raames. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/98 

Muudatusettepanek  98 

Sabine Wils, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Põhjendus 27 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(27) Selleks et tagada aus konkurents 

raudteeveo-ettevõtjate vahel ning tagada 

täielik läbipaistvus ja mittediskrimineeriv 

teenuste kättesaadavus ja pakkumine, 

tuleks eristada raudteeveoteenuste 

osutamist ja teenindusrajatiste käitamist. 

Seega peab kõnealust kaht tegevusliiki 

sõltumatult majandama, kui 

teenindusrajatise käitaja kuulub asutusele 

või ettevõtjale, mis samuti tegutseb 

siseriiklikul tasandil ja millel on seal 

turgu valitsev seisund vähemalt ühel 

kauba või reisijate raudteevedude turul, 

kus sellist rajatist kasutatakse. Selline 

sõltumatus ei peaks tähendama seda, et 

teenindusrajatiste jaoks luuakse eraldi 

asutused või ettevõtjad. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Teenindusrajatised on ohutute ja usaldusväärsete transporditeenuste pakkumiseks ülimalt 
olulised: neid ei tohiks võtmeteadmistest ja raudteesektori integreeritud haldamisest lahutada 
või eraldada ning teenuste eest eraldi arvete esitamise teel tuleks samal ajal tagada nende 
avatud kättesaadavus ja kasutamine. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/99 

Muudatusettepanek  99 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võivad artiklite 6, 7, 8 ja 

13 ning IV peatüki reguleerimisalast välja 

jätta: 

 – raudteeveo-ettevõtjad, kes osutavad 

üksnes raudtee-kaubaveoteenuseid 

raudteeinfrastruktuuris, mida asjaomased 

ettevõtjad enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva haldavad, mille 

rööpmelaius erineb liikmesriigi valdavast 

võrgust ning mis on ühendatud kolmanda 

riigi territooriumil oleva 

raudteeinfrastruktuuriga – tingimusel et 

hallatavat infrastruktuuri ei ole nimetatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 

2010. aasta otsuses nr 661/2010/EL 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek, mis võeti vastu 
transpordi- ja turismikomisjoni poolt teise tugemise menetluse raames ning millega tehakse 
erand konkreetsele raudtee-kaubaveoliinile, mida haldavad kolmandate riikide läheduses 
asuvad ja üksnes nendega ühendatud raudteeveo-ettevõtjad. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.6.2012 A7-0196/100 

Muudatusettepanek  100 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

Ühtne Euroopa raudteepiirkond 
18581/2/2011 – C7-0073/2012 – 2010/0253(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 3 – punkt 26 a (uus) 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 26 a) „baashooldus” – tööd, mida ei ole 

võimalik tavapäraste seisuaegade ajal 

teha ja mille jaoks tuleb sõiduk 

teenindusest eemaldada. 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik selgitus Euroopa Komisjoni esitatud määratluse alusel, et eristada erinevaid 
teenuseid, mida pakutakse hooldusrajatistes, nagu on osutatud II lisas. 

 
 


