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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas teates antakse ülevaade nende reguleerivate organite tegevuse tulemuslikkuse 
kohta, mille liikmesriigid asutasid direktiivi 2001/14/EÜ alusel. Teate eesmärk on anda 
informatsiooni parlamendi aruteluks ja hääletuseks esimese raudteepaketi 
uuestisõnastamise kohta, andes ülevaate reguleerimise institutsioonilisest raamistikust 
erinevates liikmesriikides, kommenteerides reguleerivate organite sõltumatuse ja neile 
kättesaadavate ressursside üle. Teates arutletakse ka erinevate kehtivate 
reguleerimismudelite ja reguleerimise mõju üle raudteeturule. 
 
Alates 1990. aastatest on järk-järgult kehtestatud ulatuslik õigusraamistik eesmärgiga 
edendada turu avanemist ja parandada Euroopa raudteede konkurentsivõimet; 2001. 
aastal avaldatud esimese raudteepaketi eesmärk on võimaldada mittediskrimineerivat 
juurdepääsu üleeuroopalisele transpordivõrgule. Paketis sätestatakse muu hulgas igas 
liikmesriigis reguleeriva organi institutsioon, mille peamine ülesanne on tagada õiglane ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs raudteevõrgule ja -teenustele. Direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 
30 nõutakse, et iga liikmesriigi reguleeriv organ peab olema sõltumatu 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, rongioperaatoritest, maksustamisorganitest ja 
läbilaskevõimsuse jaotamise organitest. 
 
Reguleerivate organite olemus ja tunnused erinevad liikmesriigiti, mõned on eraldiseisvad 
organisatsioonid, teised aga osa laiematest sõltumatutest organitest ning mõned kuuluvad 
riiklike ministeeriumite alla. Reguleeriva organi tegelikud volitused jälgida raudteeturgu ja 
oma otsuseid täide viia olenevad osaliselt organi sõltumatuse ulatusest. Raudtee-
ettevõtjatele mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks infrastruktuurile peab sõltumatu 
reguleerimisega kaasnema asjakohane tööstuse struktuur. 
 
17. septembril 2010. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku eelnõu esimese 
raudteepaketi direktiivide muutmiseks. Euroopa Parlamendis uue direktiivi koostamise 
ettepaneku kohta toimuv arutelu näitab, et tuleks tugevdada reguleerivate organite rolli 
raudteeturu järelevaatajatena. 
 
Kindlasti on vaja tugevdada kehtivat seadusandlust, et paremini kindlustada reguleerivate 
organite sõltumatus, samuti luua sätted reguleerivatele organitele piisavate ressursside ja 
asjakohaste volituste tagamiseks, samas arvestada, et reguleerimise ja järelevalve vajadus 
võib liikmesriigiti erineda. 
 
 

OLULISEMAD TULEMUSED 

 Reguleerivate organite tegevuse tulemuslikkus erineb liikmesriigiti märgatavalt, 
sest igal organil on erinevad volitused, rahalised ressursid ja personal. Kasutatakse 
mitmesuguseid korralduslikke mudeleid. 

 Kindlasti on vaja tugevdada kehtivat seadusandlust, et paremini kindlustada 
reguleerivate organite sõltumatus. 

 Edasistes seadusandlikes sätetes tuleks pöörata tähelepanu sellele, et reguleerivad 
organid peavad tegutsema valitsusest sõltumatult, eelkõige siis, kui valitsus 
on otseselt huvitatud üksikutest riiklikest raudteeorganisatsioonidest. 
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 Seadusandlike muudatuste puhul tuleks võtta arvesse vajadust tagada 
reguleerivatele organitele piisavalt ressursse ja asjakohased volitused, 
samas arvestada, et reguleerimise ja järelevalve vajadus võib liikmesriigiti erineda. 

 
 


