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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2012 A7-0196/101 

Muudatusettepanek  101 

Sabine Wils, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
aluslepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
võivad liikmesriigid rahastada ka 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema artikli 3 punktis 2 osutatud 
ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid. 
Liikmesriik võib otsustada rahastada 

kõnealuseid kulutusi muudest vahenditest 

kui otsene riigiabi. 

2. Kui tulubaasist ei piisa, et katta 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja rahalisi 

vajadusi, ilma et see piiraks käesoleva 

direktiivi artiklite 31 ja 32 tasude 

määramise raamistiku kohaldamist, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ELi toimimise 
lepingu artikleid 93, 107 ja 108, 
rahastavad liikmesriigid ka 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat vastavalt 
tema artikli 3 lõikes 2 loetletud 
ülesannetele, raudteeinfrastruktuuri 
suurusele ja finantsnõuetele eelkõige 
selleks, et katta uusi investeeringuid. 

Or. en 

Selgitus 

Ettepanek uuesti kehtestada muudatus parlamendi esimesest lugemisest, mille võttis vastu 

teise lugemise menetlusega transpordi ja turismikomisjon, et toetada raudteeinfrastruktuuri 

arengut ja tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tugev finantsstruktuur, võttes samas 

arvesse nende põhiülesandeid, nagu need on määratletud artiklis 7. 
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27.6.2012 A7-0196/102 

Muudatusettepanek  102 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

Täieliku läbipaistvuse ja 

mittediskrimineeriva juurdepääsu 

tagamiseks II lisa punkti 2 alapunktides a, 

b, c ja g osutatud teenindusrajatistele ning 

neis osutatavatele teenustele juhul, kui 

sellise teenindusrajatise käitaja on sellise 

asutuse või ettevõtja otsese või kaudse 

kontrolli all, mis samuti tegutseb ja millel 

on turgu valitsev seisund siseriiklikul 

raudteeveoteenuste turul, kus kõnealust 

rajatist kasutatakse, korraldatakse selliste 

teenindusrajatiste käitajate töö nii, et nad 

on organisatsiooniliselt ja otsuste 

tegemisel sellest asutusest või ettevõtjast 

sõltumatud. Selline sõltumatus ei 

tähenda, et teenindusrajatiste jaoks tuleb 

luua eraldi asutus või ettevõtja ning seda 

nõuet võib täita ühes ettevõtjas loodud 

eraldiseisvate osakondade kaudu. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev säte on liiga piirav ja tekitab liigseid halduskoormaid, samas iga teenindusrajatise 

käitaja jaoks kehtestatud kohustus pidada eraldi raamatupidamist on piisav ja lõikes 2 

loetletud nõuetega vastavuses. 
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27.6.2012 A7-0196/103 

Muudatusettepanek  103 

Sabine Wils, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 2 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

Kui raudteeveo-ettevõtjate esitatud 
teenindusrajatisele ja seal osutatavatele 
teenustele juurdepääsu taotlused 
puudutavad lõikes 3 osutatud 
teenindusrajatise käitaja käitatavat rajatist, 
põhjendab teenindusrajatise käitaja oma 
tagasilükkavat otsust ja näitab, millised 
muud otstarbekad võimalused on olemas 
teistes rajatistes. 

Kui raudteeveo-ettevõtjate esitatud 
teenindusrajatisele ja seal osutatavatele 
teenustele juurdepääsu taotlused 
puudutavad lõikes 3 osutatud 
teenindusrajatise käitaja käitatavat rajatist, 
põhjendab teenindusrajatise käitaja oma 
tagasilükkavat otsust kirjalikus vormis ja 
saadab selle reguleerivale asutusele, kes 
näitab taotlejale, millised muud 
otstarbekad võimalused on olemas teistes 
rajatistes. 

Or. en 

Selgitus 

Teave ning soovitus kasutada muid kättesaadavaid teenindusrajatisi muudel otstarbekatel 

marsruutidel peaks olema esitatud ainult reguleeriva asutuse poolt; samuti peaks lahenduse 

leidmine sama teenindusasutust vajavate taotlejate vahelise vaidluse korral kuuluma sama 

reguleeriva asutuse ülesannete hulka. Seda ei tohiks teha ülesandeks raudteeveo-ettevõtjale 

või teenindusrajatise käitajale, kes vastutab ainult oma ettevõtte juhtimise ja sisemise 

organisatsiooni eest. 
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27.6.2012 A7-0196/104 

Muudatusettepanek  104 

Sabine Wils, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 6 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

6. Kui II lisa punktis 2 osutatud 

teenindusrajatist ei ole vähemalt kolm 

aastat järjest kasutatud ja raudteeveo-

ettevõtjad on väljendanud 

teenindusrajatise käitajale huvi saada 

rajatisele juurdepääs ning tõendanud 

juurdepääsuvajadust, on rajatise omanik 

kohustatud avaldama teate, et kõnealuse 

rajatise käitamine kas tervikuna või 

osaliselt liisitakse või antakse rendile 

raudtee teenindusrajatisena, välja arvatud 

juhul, kui teenindusrajatise käitaja 

tõendab, et pooleliolevate 

ümberkorralduste tõttu ei ole raudteeveo-

ettevõtjatel võimalik seda kasutada. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Seoses kõigi sätetega, mis juba annavad raudtee hooldusrajatistele juurdepääsu õiguse, on 

see säte muutunud mõttetuks, ning lisaks on see liiga piirav, arvesse võttes raudtee-ettevõtjate 

pädevust tagada nende omanduses olevate raudtee hoolduspunktide areng tulevikus. 
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27.6.2012 A7-0196/105 

Muudatusettepanek  105 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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 

Selgitus 

Selle muudatusega soovitakse lahendada Balti riikide olukorda, kus raudtee-kaubaveo turgu 

ja väliskaubandust valitsevad kolmandate riikide raudteeveo-ettevõtjad, et võimaldada 

asjakohast raudteeveoturgu ja kauplemisvõimalusi riikides, mille raudteevõrgustiku 

rööpmelaius erineb ELi peamise raudteevõrgu rööpmelaiusest. 
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27.6.2012 A7-0196/106 

Muudatusettepanek  106 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 63 – lõige 2 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

Nimetatud aruandes hinnatakse ka turu 
arengut, sealhulgas raudteeveoturu 
edasise avamise ettevalmistuste seisu. 
Aruandes analüüsib komisjon samuti 
erinevaid turu korraldamise mudeleid ja 
käesoleva direktiivi mõju avaliku 
teenindamise lepingutele ning nende 
rahastamisele. Seda tehes võtab komisjon 
arvesse määruse (EÜ) nr 1370/2007 
rakendamist ja liikmesriikidele 
iseloomulikke erinevusi (võrkude tihedus, 
reisijate arv, sõidu keskmine pikkus). Oma 
aruandes esitab komisjon vajaduse korral 

täiendavaid seadusandlikke meetmeid 

turu avamise hõlbustamiseks ning hindab 

selliste meetmete mõju. 

Nimetatud aruandes hinnatakse ka 
raudteeveoturu arengut. Aruandes 
analüüsib komisjon samuti erinevaid turu 
korraldamise mudeleid ja käesoleva 
direktiivi mõju avaliku teenindamise 
lepingutele ning nende rahastamisele. Seda 
tehes võtab komisjon arvesse määruse 
(EÜ) nr 1370/2007 rakendamist ja 
liikmesriikidele iseloomulikke erinevusi 
(võrkude tihedus, reisijate arv, sõidu 
keskmine pikkus). 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni pädevusalasid ja seadusandliku algatuse õigust austades on mõttekas enne uute 

ettepanekute esitamist võimaldada igal liikmesriigil vastava ümbersõnastatud direktiivi 

kohaldamist ning seejärel tähelepanelikult selle sätete mõju kontrollida. 
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27.6.2012 A7-0196/107 

Muudatusettepanek  107 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – punkt 2 – alapunkt e 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(e) hooldusrajatised, välja arvatud 
hooldusrajatised, milles tehakse 
baashooldust spetsiaalselt teatud liiki 
veeremile, ja muud tehnorajatised, 
sealhulgas puhastus- ja pesuhooned; 

e) hooldusrajatised, välja arvatud 
hooldusrajatised, milles tehakse artiklis 3 
määratletud baashooldust teatud liiki 
veeremile, ja muud tehnorajatised, 
sealhulgas puhastus- ja pesuhooned; 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni poolt artiklis 3 esitatud määratluse kohta on vajalik selgitus. 
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27.6.2012 A7-0196/108 

Muudatusettepanek  108 

Sabine Wils 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0196/2012 

Debora Serracchiani 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – punkt 4 – alapunkt e 

 
Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(e) baashoolduse teenus, mida osutatakse 
hooldusrajatises, milles tegeldakse ainult 
teatud liiki veeremiga. 

e) baashoolduse teenus, mida osutatakse 
artiklis 3 määratletud hooldusrajatises, 
milles tegeldakse teatud liiki veeremiga. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni poolt artiklis 3 esitatud määratluse kohta on vajalik selgitus. 

 
 
 


