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RAUDTEETRANSPORT

ELi raudteetranspordi poliitika eesmärk on luua ühtne raudteepiirkond. Pärast seda, kui
raudteetranspordi sektor 2001. aastal konkurentsile avati, on kümne aasta jooksul vastu
võetud kolm õigusaktide paketti ja üks uuesti sõnastatud versioon. Euroopa Parlament võttis
2014. aasta veebruaris esimesel lugemisel tervikuna vastu neljanda paketi, mille eesmärk on
viia lõpule raudteeliikluse liberaliseerimine. Tehnilist sammast käsitlev osa võeti vastu teisel
lugemisel 28. aprillil 2016.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõige 1.

EESMÄRGID

Konkurentsi säilitava ja teenuste osutamise vabadust tagava ühtse transpordipoliitika jaoks
tuleb ühtlustada tehnilisi ning haldus- ja ohutuseeskirju. Nimetatud nõuete järkjärguline
ühtlustamine on riiklike raudteesüsteemide koostalitlusvõime seisukohalt väga oluline. Samuti
võib teatav ühtlustamine osutuda vajalikuks keskkonna- ja tarbijakaitse meetmete puhul, et
vältida konkurentsimoonutusi ja lihtsustada uute ettevõtjate turulepääsu.
Komisjoni tegevuskavas „Transport 2050“ püstitatakse järgmised eesmärgid: ehitada pikas
perspektiivis lõplikult välja üleeuroopaline kiirraudteevõrk, kolmekordistada keskpikas
perspektiivis (aastaks 2030) olemasoleva kiirraudteevõrgu pikkust ning säilitada kõikides
liikmesriikides tihe raudteevõrk. Lisaks nähakse tegevuskavas ette, et 2050. aastaks peaks
enamik keskmise vahemaa reisijatevedusid toimuma raudteed pidi.

SAAVUTUSED

A. Koostalitlusvõime
23. juuli 1996. aasta direktiiviga 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku
koostalitlusvõime kohta ja 19. märtsi 2001. aasta direktiiviga 2001/16/EÜ üleeuroopalise
tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta algatas Euroopa Liit protsessi, mille eesmärk
on tagada probleemideta liiklemine liikmesriikide erinevates raudteesüsteemides ning ohutu ja
sujuv üleminek ühe riigi süsteemilt teisele. Nimetatud direktiivide raames töötati välja mitu
tehnoloogilist lahendust (nn koostalitluse tehnilised kirjeldused – KTK). Need puudutavad
eelkõige selliseid olulisi aspekte nagu rongide juhtimine ja ohutus, signaalimine, kaubaveo
telemaatilised seadmed, personali kvalifikatsioon piiriülese transpordi puhul ning kaubavagunid
ja müra.
Mõlemat direktiivi muudeti ja ajakohastati 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/50/
EÜ. Tavaraudteevõrgustikku käsitleva direktiivi kohaldamisala laiendati tervele Euroopa
raudteevõrgustikule, et täita nõudeid, mis tulenevad raudteevõrgustiku täielikust avamisest
riigisisese ja rahvusvahelise kaubaveo teenustele (jaanuar 2007) ning rahvusvahelise
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reisijateveo teenustele (jaanuar 2010). 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 2008/57/EÜ, mida
muudeti direktiividega 2009/131/EÜ ja 2011/18/EL, koondati varasemad direktiivid üheks
tekstiks. Direktiivi keskmes on vastastikuse tunnustamise põhimõte: juhul kui üks liikmesriik
on veeremit juba kontrollinud ja sellele loa andnud, võivad teised liikmesriigid seejärel
kontrollida üksnes parameetreid, mis puudutavad konkreetselt veeremi tehnilist ühilduvust
nende võrkudega. Neljandast raudteepaketist peaks see põhimõte kaduma, et tugevdada selle
asemel agentuuri rolli (vt allpool punkti B).
Selleks et vähendada rongide koostalitlusvõime tehnilisi takistusi, allkirjastasid
raudteesektori esindajad ja komisjon 2005., 2008. ja 2012. aastal kokkulepped Euroopa
raudteeliikluse juhtimissüsteemi (European Rail Traffic Management System, ERTMS/ETCS)
kasutuselevõtmise ja arendamise kohta. Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi eesmärk on
ühtlustada paarkümmend Euroopas kasutatavat eri signaalimissüsteemi ja võtta kasutusele ühtne
automaatse kiiruskontrolli süsteem, mis põhineb uusimatel telekommunikatsioonitehnoloogia
lahendustel. Komisjon võttis 2009. aasta juulis vastu Euroopa tasandi kava, milles nähti ette
ERTMSi järkjärguline kasutuselevõtt Euroopa peamistel raudteeliinidel umbes kümnekonna
aasta jooksul (vt lisaks koordinaator K. Vincki 2013. aasta aruannet).
Alates 1. jaanuarist 2007 on riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu täielikult konkurentsile
avatud. Selleks et rahvusvahelist kaubaveovõrgustikku optimaalselt ära kasutada, parandada
selle koostalitlusvõimet ning muuta seeläbi raudteetransport teiste transpordiliikidega võrreldes
konkurentsivõimelisemaks, määras Euroopa Liit üheksa konkurentsivõimelist Euroopa
kaubaveokoridori (22. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 913/2010) mitut liikmesriiki läbiva
kaubaveo puhul.
B. Euroopa Raudteeagentuur
Selleks et parandada Euroopa raudteesüsteemi koostalitlusvõimet ja ohutust, asutati 29. aprilli
2004. aasta määrusega (EÜ) nr 881/2004 Euroopa Raudteeagentuur, mille asukoht on Lille
ja Valencienne (Prantsusmaa). Agentuuri peamine ülesanne on ühtlustada, registreerida ja
kontrollida koostalitluse tehnilisi kirjeldusi (KTK) kogu Euroopa raudteesüsteemi ulatuses
ning töötada välja Euroopa raudteede ühiseid ohutusalaseid eesmärke. Agentuuril endal
puudub otsustusõigus, kuid ta aitab komisjonil koostada otsuste ettepanekuid. 16. detsembri
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1335/2008 anti Euroopa Raudteeagentuurile uusi ülesandeid,
mis tulenesid raudteede ohutuse direktiivi (2004/49/EÜ) ja raudteesüsteemi koostalitlusvõime
direktiivi (2008/57/EÜ) muutmisest. Neljanda raudteepaketi vastuvõtmisega muutub Euroopa
Raudteeagentuur ainsaks pädevaks asutuseks, kes väljastab lube piiriüleseks liikluseks mõeldud
veeremile (vedurid ja vagunid) ja ohutussertifikaate raudteeveo-ettevõtjatele, kes tegutsevad
rohkem kui ühes liikmesriigis. Direktiivi 2004/49/EÜ läbivaatamise peamine eesmärk oligi
liikumine ühtse ühenduse ohutussertifikaadi suunas.
C. Sotsiaalne ühtlustamine
18. juuli 2005. aasta direktiivis 2005/47/EÜ määratakse kindlaks raudteesektoris piiriüleseid
koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimused. Direktiiv põhineb Euroopa
raudteesektori sotsiaalpartnerite vahelisel kokkuleppel. 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi
2007/59/EÜ eesmärk on ühtlustada liidus veduri- ja rongijuhtide kvalifikatsiooni ja
sertifitseerimise miinimumnõudeid. Direktiivi kohaselt peab kõikidel rongijuhtidel olema
luba, mis tõendab, et juht vastab tervisliku seisundi, baasväljaõppe ja üldiste kutseoskuste
miinimumnõuetele, ning ühtlustatud täiendõppe läbimise tunnistus. Eelkõige peavad juhil
olema tunnistused selle kohta, et ta on saanud eriväljaõppe asjaomastel marsruudisegmentidel
töötamiseks, vastava veeremi juhtimiseks ning asjaomase ettevõtte kehtestatud töö- ja

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_en.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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ohutuskorra järgimiseks. Sellest lähtuvalt nähakse direktiivis ette tunnistuste ja lubade
vastastikune tunnustamine.
Alates 2011. aasta oktoobrist antakse sertifikaate või juhilubasid välja juhtidele, kes osutavad
piiriüleseid teenuseid, kabotaažiteenuseid või kaubaveoteenuseid teises liikmesriigis või kes
töötavad vähemalt kahes liikmesriigis.
Samuti määratakse direktiivis kindlaks liikmesriikide pädevate asutuste, rongijuhtide ja
muude sektori osaliste, eelkõige raudtee-ettevõtjate, taristuettevõtjate ja koolitusasutuste
ülesanded. Raudtee-ettevõtjatel, kellele on väljastatud ohutussertifikaat, on kohustus pidada
kõigi lisasertifikaatide registrit.
D. Raudteeveo-ettevõtja tegevusalale lubamine
19. juuni 1995. aasta direktiivis 95/18/EÜ sätestatakse, et raudtee-ettevõtjal peab olema
tegevusluba kõikide liikmesriikide infrastruktuuridele juurdepääsuks. Loa annab välja
ettevõtja asukohaliikmesriik, kui täidetud on teatavad ühtsed tingimused (usaldusväärsus,
finantssuutlikkus ja ametialane pädevus). Direktiivi muudeti 26. veebruari 2001. aasta
direktiiviga 2001/13/EÜ, millega kehtestatakse raudteeveo-ettevõtjatele kogu ühenduse
territooriumil kehtivad tegutsemistingimused (ohutus-, tehnilised, majanduslikud ja
finantstingimused) ja lubade andmise menetlus, mis võimaldab osutada veoteenuseid Euroopa
piiriüleses võrgustikus.
21. novembri 2012. aasta direktiiviga 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa
raudteepiirkond ja mis on esimese raudteepaketi uuesti sõnastatud versioon, asendati ja
tunnistati kehtetuks 26. veebruari 2001. aasta direktiivid 2001/12/EÜ, 2001/13/EÜ ja 2001/14/
EÜ (vt punkti F).
E. Rongide mürasaaste
25. juuni 2002. aasta müradirektiiviga 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise
ja kontrollimisega, pandi alus liidu tasandi meetmete vastuvõtmisele, eesmärgiga vähendada
raudteeveeremi ja -infrastruktuuri tekitatavat müra. Sellele toetudes võeti 2003. aastal vastu
suunised rongide müra arvutamise meetodite kohta ja 2006. aasta juunis jõustusid liidus
kasutatava veeremi mürataseme piirnormid. Komisjoni täiendava otsusega muudeti 2011. aasta
aprillis raudteevõrgustiku veeremi koostalitluse tehnilisi kirjeldusi.
Komisjon avaldas 8. juulil 2008 teatise olemasoleva veeremi raudteemüra vähendamist
käsitlevate meetmete kohta (COM(2008)0432), milles püstitati eesmärk ajakohastada
kõik kaubavagunid hiljemalt 2015. aastaks. Direktiivis 2012/34/EL nähti lisaks sellele
ette mürataseme alusel astmeliste kasutustasude kehtestamine vastavalt asjaomasele
piirkonnale, et soodustada vagunitesse vähem müra tekitavate pidurite paigaldamist (Euroopa
rongijuhtimissüsteem (ETCS)). Müra alusel astmestatud infrastruktuuri kasutustasud peaksid
eelkõige kehtima kaubavagunitele, mis ei vasta üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku veeremi
müra tehnilistele koostalitlusnõuetele.
F. Esimese raudteepaketi juba vastuvõetud uuesti sõnastatud versioon ja pooleliolev neljas
raudteepakett
Ühtset Euroopa raudteepiirkonda käsitlevas direktiivis 2012/34/EL, mis tuleb üle võtta
2015. aasta keskpaigaks, koondatakse ühte teksti põhimõtted, mis on seotud raudteesektori
arendamisega (mille keskmes on muu hulgas raudteeinfrastruktuuri majandamise ja
raudteeveoteenuste osutamise lahushoidmine), raudteeveo-ettevõtjatele lubade väljastamise ja
infrastruktuuri kasutustasude määramisega. Direktiiviga tugevdatakse üldjoontes konkurentsi,
kuna selles nähakse ette läbipaistvamad turulepääsu tingimused, raamatupidamisarvestuste
selge lahusus ning riiklike reguleerivate asutuste sõltumatus ja nende volituste suurendamine.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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Direktiivis määratletakse täpsemalt võrgustikule ja teenustele juurdepääsu tingimused ning
maksude kehtestamise eeskirjad.
Lisaks esitas komisjon 2013. aasta jaanuaris kuuest seadusandlikust ettepanekust koosneva
kogumi, nn neljanda raudteepaketi, et kujundada välja ühtne Euroopa raudteepiirkond ja
parandada selle koostalitlusvõimet. Paketi eesmärk on avada hiljemalt 2019. aasta detsembriks
riigisisestel turgudel avaliku teenindamise lepingud konkurentsile, et parandada riiklike
reisijateveoteenuste kvaliteeti ja tõhusust. Eelkõige on Euroopa Parlamendi poolt esimesel
lugemisel juba vastu võetud neljanda paketi eesmärk muuta järgmisi õigusakte, mis kuuluvad
tehnilise samba (punktid A, B ja C) või poliitilise samba juurde (punktid D, E ja F):

a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 881/2004,
millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (vt eespool punkti B);

b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/57/EÜ
ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (vt eespool punkte A ja B);

c. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/49/EÜ,
mille kohaselt peavad kõik raudtee-ettevõtjad infrastruktuurile juurdepääsuks
omama ohutussertifikaati (vt eespool punkti B);

d. nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate
finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta;

e. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ)
nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel;

f. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL,
millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (vt eespool punkte D ja E).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on oma seadusandlike volituste raames toetanud enamikku komisjoni
ühtlustamisettepanekutest, kuid rõhutanud ka omalt poolt teatavaid aspekte:
— oma 15. juuni 2006. aasta ja 11. märtsi 2008. aasta resolutsioonides jätkusuutliku

transpordipoliitika kohta toetas parlament sõnaselgelt raudteeliikluse ohutus-, juhtimis-
ja signaalimissüsteemi ERTMS/ETCSi kasutuselevõtmist, et kõrvaldada tehnilised
takistused, ning nõudis meetmete võtmist ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomiseks;

— oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsioonis keskkonnahoidliku transpordi ja väliskulude
sisestamise kohta palus parlament komisjonil astuda viivitamatult samme selleks, et
esmalt esitada konkreetsed ettepanekud kõigi transpordiliikide kohta ning teiseks esitada
ulatuslik lähenemisviis väliskulude arvutamiseks ja maksustamiseks ning nende mõju
hindamiseks arusaadava mudeli alusel. Lisaks kutsus parlament komisjoni üles esitama
ettepanekut võtta vastu direktiiv veduritele ja vagunitele müra järgi diferentseeritud
raudtee kasutustasude rakendamise kohta, et luua raudtee-ettevõtjatele võimalikult kiiresti
stiimulid üleminekuks vähem müra tekitavale veeremile;

— infrastruktuuri majandamise ja raudteeveoteenuste lahushoidmise küsimuses jäetakse
parlamendis 26. veebruaril 2014. aastal (neljanda paketi kohta) vastuvõetud tekstis
liikmesriikidele teatav paindlikkus ettevõtete väiksemateks üksusteks jagamise või
jagamata jätmise osas, samas peetakse endiselt oluliseks eesmärki, mille kohaselt tuleb
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja tegevus lahus hoida. Riigiasutused
võivad teenuste osutamise lepingud konkurentsile avada või sõlmida need vaid ühe
ettevõtjaga tingimusel, et määratakse kindlaks selliste lepingute maksimaalne kehtivusaeg

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 5

ning lepingu sõlmimist õigustavad kriteeriumid, nagu teenuste õigeaegne osutamine,
kulutasuvus, teenuste osutamise sagedus ja kasutajate rahulolu. Ehkki parlamendiliikmed
kinnitasid, et siseriiklike kaubanduslikul eesmärgil toimuva reisijateveo teenuste lepingute
sõlmimiseks võib korraldada riigihankeid, pidasid nad komisjoni poolt kehtivate lepingute
lõpptähtajaks pakutud 2019. aastat liiga varajaseks;

— oma 9. septembri 2015. aasta resolutsioonis 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu
rakendamise kohta nõuab Euroopa Parlament raudteetranspordiga seoses muu hulgas
neljanda raudteepaketi kiiret vastuvõtmist, millega tagataks raudtee-reisijateveo siseturu
tasakaalustatud avamine, sõltumatus taristuettevõtjatest, teenuste riigihankelepingute
pakkumismenetluste korraldamine, raudtee ohutuse ja koostalitlusvõime kõrgeim tase
ning Euroopa Raudteeagentuurile piisava hulga töötajate ja küllaldaste rahaliste
vahendite eraldamine, et tagada selle ameti täielik toimimine ja suutlikkus täita
oma ülesannet veeremiüksuse kasutuselevõtu lubasid ja ohutussertifikaate väljastava
universaalteenistusena (punkti 65 esimene taane).

Pärast seda, kui nõukogu võttis vastu esimese lugemise seisukoha (10. detsembril 2015) tehnilist
sammast käsitleva kolme ettepaneku kohta, kiitis Euroopa Parlament teisel lugemisel neljanda
raudteepaketi tehnilise samba ametlikult heaks. Sellega seoses võttis Euroopa Parlament
28. aprillil 1016 vastu järgmised raportid:
— Izaskun Bilbao Barandica soovitus teisele lugemisele (A8-0071/2016) Euroopa Liidu

raudteesüsteemi koostalitluse ja direktiivi 2008/57/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

— Roberts Zīle soovitus teisele lugemisele (A8-0073/2016) määruse kohta, mis käsitleb
Euroopa Liidu Raudteeametit;

— Michael Crameri soovitus teisele lugemisele (A8-0056/2016) seoses direktiivi 2004/49/
EÜ läbivaatamisega.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016

	Raudteetransport
	Õiguslik alus
	Eesmärgid
	Saavutused
	Euroopa Parlamendi roll


