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RAUDTEETRANSPORT

ELi raudteetranspordi poliitika eesmärk on luua ühtne raudteepiirkond. Kümne aasta
jooksul pärast seda, kui raudteetranspordi sektor 2001. aastal konkurentsile avati,
võeti vastu kolm õigusaktide paketti ja üks uuesti sõnastatud õigusakt. Neljas pakett,
milles nähakse ette ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise lõpuleviimine, võeti
vastu 2016. aasta aprillis (tehniline osa) ja detsembris (turgu puudutav osa).

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõige 1.
Ühise transpordipoliitika eesmärk on kaitsta nii konkurentsi kui ka teenuste osutamise
vabadust. Selleks on vaja ühtlustada tehnilised, haldus- ja ohutuseeskirjad – see
on riikide raudteesüsteemide koostalitlusvõime seisukohalt väga oluline. Samuti võib
osutuda vajalikuks teatav keskkonna- ja tarbijakaitsemeetmete ühtlustamine, et vältida
konkurentsimoonutusi ja lihtsustada uute ettevõtjate turulepääsu.
Oma 2011. aasta valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ (COM(2011)0144)
seadis komisjon eesmärgi tagada, et enamik keskpika vahemaa reisijatevedusid
tehakse 2050. aastaks raudteel. Keskpikas perspektiivis (aastaks 2030) tuleks
kolmekordistada olemasoleva kiirraudteevõrgu pikkus ning säilitada tihe raudteevõrk
kõikides liikmesriikides. Pikemas perspektiivis tuleks lõpule viia Euroopa
kiirraudteevõrgustiku väljaehitamine.

SAAVUTUSED

A. Koostalitlusvõime
EL algatas 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 protsessi,
mille eesmärk on tagada rongide ohutu ja sujuv liikumine ühe liikmesriigi
raudteesüsteemist teise. Nende direktiivide raames töötati välja mitu tehnoloogilist
lahendust (nn koostalitluse tehnilised kirjeldused).
Mõlemat direktiivi muudeti ja ajakohastati 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/50/
EÜ. Direktiivi kohaldamisala laiendati tervele Euroopa tavaraudteevõrgustikule, et
täita nõuded, mis tulenevad raudteevõrgustiku täielikust avamisest riigisisese ja
rahvusvahelise kaubaveo teenustele (jaanuaris 2007) ning rahvusvahelise reisijateveo
teenustele (jaanuaris 2010). 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 2008/57/EÜ, mida
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muudeti direktiiviga 2009/131/EÜ ja direktiiviga 2011/18/EL, koondati varasemad
direktiivid üheks tekstiks. Neljandasse raudteepaketti kuuluva 11. mai 2016. aasta
direktiiviga (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta sõnastati
seejärel ümber ka direktiiv 2008/57/EÜ.
Raudteesektori esindajad ja komisjon allkirjastasid 2005., 2008., 2012. ja 2016. aastal
vastastikuse mõistmise memorandumid, et vähendada rongide koostalitlusvõime
tehnilisi takistusi ning määrata kindlaks osapoolte vahelise koostöö ja kohustuste
põhieesmärgid.
Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu on avatud konkurentsile täielikult alates
1. jaanuarist 2007. Selleks et rahvusvahelist kaubaveovõrgustikku paremini
ära kasutada ja selle koostalitlusvõimet parandada, määras EL 22. septembri
2010. aasta määruses (EL) nr 913/2010 (konkurentsivõimeliseks kaubaveoks
kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) kindlaks üheksa konkurentsivõimelist
ELi kaubaveokoridori. Eesmärk oli muuta raudtee võrreldes muude mitut liikmesriiki
läbivate kaubaveoliikidega konkurentsivõimelisemaks. Määrust (EL) nr 913/2010
muudeti 11. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1316/2013, millega luuakse
Euroopa ühendamise rahastu aastateks 2014–2020. Määrust (EL) nr 1316/2013
muudeti 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2017, mis käsitleb Euroopa
Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja
Euroopa investeerimisprojektide portaali. Komisjoni ettepanek COM(2016)0597,
millega püüti pikendada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestust ning
kõnealust fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskust tehniliselt täiustada,
jõustus 16. oktoobril 2017.
Neljanda raudteepakiga tunnistati kehtetuks 26. juuni 1969. aasta määrus (EMÜ)
nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise
ühisreeglite kohta ja asendati see 14. detsembri 2016. aasta määrusega (EL)
2016/2337. Tänu neljandale raudteepaketile muudeti ka 23. oktoobri 2007. aasta
määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist
raudteel. 14. detsembri 2016. aasta määrusega (EL) 2016/2338 (tuntud kui avalike
teenuste osutamise kohustuse määrus) muudeti määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste
raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas.
B. Euroopa Liidu Raudteeamet ja raudteeohutus
Euroopa raudteesüsteemi koostalitlusvõime ja ohutuse parandamiseks asutati
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 881/2004 Euroopa Liidu Raudteeamet
(ERA), mille peakorterid asuvad Prantsusmaal Lille’is ja Valencienne’is. Ametil
endal puudub otsustusõigus, kuid ta aitab komisjonil koostada otsuste ettepanekuid
Euroopa raudteevõrgustiku ja ühiste ohutuseesmärkide kohta. 16. detsembri
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1335/2008 anti ERA-le uusi ülesandeid. Neljandasse
raudteepaketti kuuluva 11. mai 2016. aasta määrusega (EL) 2016/796, mis käsitleb
Euroopa Liidu Raudteeametit, tunnistati määrus (EÜ) nr 881/2004 kehtetuks ja
asendati see, et aidata kaasa ühtse Euroopa raudteepiirkonna edasisele arengule ja
tulemuslikule toimimisele, tagada raudtee kõrge ohutustase ja koostalitlusvõime ning
suurendada raudteesektori konkurentsivõimet. ERA on nüüd ainus asutus, kellel on
õigus anda välja lube piiriüleses liikluses kasutatavale veeremile (vedurid ja vagunid)
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ja ühtseid ohutustunnistusi raudteeveo-ettevõtjatele, kes tegutsevad rohkem kui ühes
liikmesriigis.
2020. aasta algusest kuni 2021. aasta juulini koostas Euroopa Parlament
algatusraportit raudteeohutuse ja signaalimise ning Euroopa raudteeliikluse
juhtimissüsteemi (ERTMS) kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamise kohta
(2019/2191(INI)). Raporti projekt võeti vastu täiskogu 2021. aasta juuli istungjärgul.
C. Sotsiaalne ühtlustamine
Nõukogu 18. juuli 2005. aasta direktiiviga 2005/47/EÜ määratakse kindlaks
raudteesektoris piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate
töötingimused. Direktiiv põhineb ELi raudteesektori sotsiaalpartnerite vahelisel
kokkuleppel. Lisaks on 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi 2007/59/EÜ eesmärk
ühtlustada ELis veduri- ja rongijuhtide kvalifikatsiooni ja sertifitseerimise
miinimumnõuded. Direktiivi kohaselt peab kõikidel rongijuhtidel olema vedurijuhiluba
ning ühtlustatud täiendõppe läbimise tunnistus. Sellest lähtuvalt nähakse direktiivis
ette dokumentide vastastikune tunnustamine. Alates 2011. aasta oktoobrist antakse
sertifikaate ja juhilubasid välja juhtidele, kes osutavad piiriüleseid teenuseid,
kabotaažiteenuseid või kaubaveoteenuseid teises liikmesriigis või kes töötavad
vähemalt kahes liikmesriigis.
D. Raudteeveo-ettevõtjate juurdepääs taristule
19. juuni 1995. aasta direktiivis 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta
sätestatakse, et kõikide liikmesriikide taristule juurdepääsuks peab raudtee-ettevõtjal
olema tegevusluba. Tegevusluba antakse välja liikmesriigis, kus ettevõtja on registrisse
kantud, kui on täidetud teatavad üldtingimused (hea maine, finantsnõuetele vastavus ja
ametialane pädevus). Direktiivi muudeti 26. veebruari 2001. aasta direktiiviga 2001/13/
EÜ, millega kehtestati raudteeveo-ettevõtjatele kogu ELi territooriumil kehtivad
tegutsemistingimused (ohutus-, tehnilised, majanduslikud ja finantstingimused) ning
Euroopa piiriüleses võrgustikus osutatavatele kaubaveoteenustele loa andmise
menetlus.
Direktiivid 95/18/EÜ ja 2001/13/EÜ tunnistati kehtetuks ja asendati 21. novembri
2012. aasta direktiiviga 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond.
Selles koondati ühte teksti raudteesektori arendamise (mille keskmes on muu hulgas
raudteetaristu majandamise ja veoteenuste osutamise lahushoidmine), raudteeveo-
ettevõtjatele lubade väljastamise ja taristu kasutustasude määramise peamised
põhimõtted. Kokkuvõttes tugevdatakse direktiiviga konkurentsi, kuna selles nähakse
ette läbipaistvamad turulepääsutingimused, raamatupidamisarvestuste selge lahusus
ja riiklike reguleerivate asutuste tugevdamine.
Neljas raudteepakett koostati selleks, et viia lõpule ühtse Euroopa raudteepiirkonna
loomine ja parandada koostalitlusvõimet. 14. detsembril 2016. aastal võeti vastu
direktiiv (EL) 2016/2370 (tuntud ka kui juhtimise direktiiv), millega muudeti direktiivi
2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteetaristu
juhtimise osas.
Ka 19. juuni 1995. aasta direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise
kohta muudeti 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/49/EÜ, mille kohaselt peavad
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kõik raudtee-ettevõtjad taristule juurdepääsuks omama ohutussertifikaati. Direktiivi
2004/49/EÜ muudeti 16. detsembri 2008. aasta direktiiviga 2008/110/EÜ, mida
tuntakse ka kui raudteede ohutuse direktiivi. Neljandasse raudteepaketti kuuluva
11. mai 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta tunnistati direktiiv
2008/110/EÜ kehtetuks.
E. Raudteemüra
Raudteeveeremi ja -taristu tekitatava mürasaaste vähendamiseks loodavate ELi
meetmete vastuvõtmisele pandi alus 25. juuni 2002. aasta direktiiviga 2002/49/EÜ, mis
on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega ning mille tulemusena on välja
töötatud konkreetsed suunised, mis kiideti heaks 2003. aastal ja mis jõustusid 2006.
aasta juunis. Aprillis 2011 muudeti komisjoni otsusega raudteevõrgustiku veeremi
koostalitluse tehnilisi kirjeldusi. Komisjon avaldas 8. juulil 2008 teatise olemasoleva
veeremi raudteemüra vähendamist käsitlevate meetmete kohta (COM(2008)0432),
milles püstitati eesmärk moderniseerida 2015. aastaks kõik kaubavagunid. Püüdes
ergutada raudtee-ettevõtjaid paigaldama oma vagunitele vähem müra tekitavat
pidurisüsteemi, nähti direktiivis 2012/34/EL ette ka uus, müra alusel astmestatud taristu
kasutustasude süsteem (Euroopa rongijuhtimissüsteem (ETCS)).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on oma seadusandlike volituste raames toetanud enamikku
komisjoni ühtlustamisettepanekutest, rõhutades samal ajal teatavaid konkreetseid
aspekte:
1. oma 11. märtsi 2008. aasta resolutsioonis jätkusuutliku transpordipoliitika

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

2. oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsioonis keskkonnahoidliku transpordi ja
väliskulude sisestamise kohta palus parlament komisjonil astuda viivitamatult
samme selleks, et esitada konkreetsed ettepanekud kõigi transpordiliikide kohta.
Samuti kutsus ta komisjoni üles esitama põhjalikku kava 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;

3. oma 9. septembri 2015. aasta resolutsioonis „2011. aasta transpordipoliitika
valge raamatu rakendamise kohta: vahekokkuvõte ja edasised sammud
säästva liikuvuse suunas“, nõudis parlament seoses raudteetranspordiga
neljanda raudteepaketi kiiret vastuvõtmist. 2017. aastal vaatas transpordi-
ja turismikomisjon läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti
sõnastatud) (COM(2017)0548). 2018. aasta novembris võttis parlament vastu
seda ettepanekut käsitleva resolutsiooni. 2020. aasta oktoobris lõppesid
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institutsioonidevahelised läbirääkimised edukalt ja määrus avaldati Euroopa Liidu
Teatajas 17. mail 2021.

15. detsembril 2020 kiitis parlament heaks institutsioonidevahelise kokkuleppe,
millega kuulutati 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks. Sellesisulise raporti kohaselt
hõlmavad Euroopa aasta raames võetavad meetmed algatusi, mille eesmärk on
rõhutada raudtee olulist rolli „uksest ukseni“ transpordis ning soodustada rongiga
tööle, töölähetustelel ja töölt koju sõitmiseks lahenduste leidmist. Eesmärgiga teha
kindlaks valdkonnad, kus investeeringud raudteeinfrastruktuuri on eriti vajalikud, paluti
komisjonil uurida võimalust luua raudteeühenduse indeks, et hinnata ELi raudteevõrgu
sidusust, kvaliteeti ja mitmekesisust, ning hinnata raudteele juurdepääsetavust seoses
võimalustega, mida see pakub ühendvedudeks.

COVID-19 PUHANGULE REAGEERIMINE

1. Riigiabi meetmete ajutine raamistik
Oma dokumendis „Ülevaade riigiabi eeskirjadest, mida kohaldatakse
maismaatranspordi sektoris COVID-19 puhangu ajal“ (Overview of the State aid rules
applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak) soovitavad
komisjoni talitused, et raudtee-kaubaveo kiireloomulistel juhtudel sõlmiksid liikmesriigid
avaliku teenindamise lepingud riigihankedirektiivide tähenduses. Lisaks kohaldatakse
üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid käsitlevaid üldeeskirju. Need reguleerivad
tingimusi, mille alusel võib üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise eest
hüvitist anda. Kui kõik nõuded on täidetud, ei ole riigiabieeskirjade kohane teavitamine
vajalik.
Määruse ettepaneku COM(2020)0260 eesmärk oli tunnistada ajutiselt
kehtetuks direktiivis 2012/34/EL (vt eespool) sätestatud eeskirjad, võimaldades
riiklikel ametiasutustel ja raudteesektori sidusrühmadel paremini toime tulla
COVID-19 pandeemia mitmete negatiivsete tagajärgedega: raudteeinfrastruktuuri
kasutustasudest loobumine, nende vähendamine või edasilükkamine, samuti
ettetellimistasudest loobumine. Määrus hõlmas võrdlusperioodi kuni 31. detsembrini
2020.
2. Ülevõtmistähtaegade pikendamine
Pandeemia raskete tagajärgede tõttu ei pruugi veoettevõtjad ning muud asjaomased
isikud olla võimelised täitma ELi õiguse teatavate sätete järgimiseks vajalikke
formaalsusi või menetlusi. Määruses (EL) 2020/698 käsitletakse kaheteistkümne
õigusakti (direktiivid ja määrused) kohaldamist kõigi transpordiliikide suhtes,
sealhulgas raudteetransport, ning pikendatakse tunnistuste, litsentside või lubade
uuendamiseks või pikendamiseks kehtestatud tähtaegu ning nähakse ette teatavate
korraliste kontrollide ja koolituste edasilükkamine. Euroopa Parlament võttis selle teksti
vastu 2020. aasta mais. Direktiiviga (EL) 2020/700 pikendatakse kolme kuu võrra
(16. juunist 16. septembrini) direktiivi (EL) 2016/797 (Euroopa Liidu raudteesüsteemi
koostalitluse kohta) ja direktiivi (EL) 2016/798 (raudteeohutuse kohta) lõplikku
ülevõtmisperioodi, võttes arvesse, et 2019. aastal võttis mõlemad direktiivid üle
ainult kaheksa liikmesriiki. Parlament ja nõukogu võtsid direktiivi (EL) 2020/700 vastu
2020. aasta mais. 2020. aasta septembris võttis parlament vastu ettepaneku võtta

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/HIS/?uri=CELEX%3A32020D2228%23
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_coronavirus.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0260/COM_COM(2020)0260_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32020R0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32020L0700
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vastu määrus, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses
COVID-19 pandeemiaga (2020/0127(COD)), mille eesmärk on viia lõpule olemasolev
raudteega seotud raamistik. Sel moel saavad riiklikud ametiasutused ja raudteesektori
sidusrühmad lihtsamalt toime tulla COVID-19 pandeemia mitmete negatiivsete
tagajärgedega ning reageerida raudteesektori kiireloomulistele vajadustele seni, kuni
need tagajärjed püsivad.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0236_ET.html
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