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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/2010,

…,

konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3

                                               
1 15. juuli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 7. oktoobri 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
3 Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu ... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa 
Parlamendi ... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia ning Euroopa Liidu säästva 

arengu strateegia raames on raudteeveo, eelkõige kaubaveo siseturu loomisel oluline roll 

jätkusuutliku liikuvuse saavutamisel.

(2) Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiv 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise 

kohta1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiiv 

2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ja tasude kehtestamise kohta 

raudtee infrastruktuuri kasutamise eest2 on olulisteks etappideks raudteeveo siseturu 

loomisel.

(3) Et olla konkurentsivõimeline teiste veoliikidega võrreldes, peab rahvusvahelistele ja 

riigisisestele raudteekaubaveo-teenustele, mis on konkurentsile avatud alates 1. jaanuarist 

2007, olema tagatud raudteeinfrastruktuur, mis on kõrge kvaliteediga ja piisavalt 

rahastatud, s.t võimaldab osutada kaubaveo teenuseid heades tingimustes nii äritegevuse 

kiiruse kui läbilaskeaja osas, ning usaldusväärne, s.t pakutav teenus vastab reaalselt 

raudtee-ettevõtjatega sõlmitud kokkulepetes võetud kohustustele.

                                               
1 EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25.
2 EÜT L 75, 15.3.2001, lk 29.
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(4) Raudteekaubaveo turu avamine on võimaldanud uutel ettevõtjatel raudteevõrgustikku 

siseneda. Võrgustiku kasutamise optimeerimiseks ja selle usaldusväärsuse tagamiseks 

oleks kasulik võtta täiendavaid meetmeid tugevdamaks koostööd, mida tehakse 

rahvusvaheliste rongiliinide kaubaveoks kasutamise õiguse jaotamisel 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahel.

(5) Nõukogu otsustas oma 7. ja 8. aprillil 2008 toimunud istungil, et tuleb soodustada 

infrastruktuuri tõhusat kasutamist ja vajaduse korral parandada raudteeinfrastruktuuri 

läbilaskevõimsust Euroopa ja riigi tasandil võetavate meetmetega, eelkõige õigusaktidega.

(6) Sellega seoses võimaldaks rahvusvaheliste raudteekoridoride loomine 

konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku jaoks, kus 

kaubarongide liiklemiseks oleks loodud head tingimused ja võimalus hõlpsalt liikuda ühest 

riigisisesest võrgust teise, parandada infrastruktuuri kasutamise tingimusi.

(7) Raudteeinfrastruktuuri vallas tehtud algatused näitavad, et konkurentsivõimeliseks 

kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku jaoks rahvusvaheliste raudteekoridoride 

loomise kõige sobivamaks viisiks on rahvusvaheliste koridoride loomine, mis vastavad 

kaubaveoturu ühe või mitme selgelt määratletud segmendi erivajadustele.
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(8) Käesoleva määrusega ei tohiks piirata direktiivis 91/440/EMÜ ja direktiivis 2001/14/EÜ

sätestatud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate, ning asjakohasel juhul direktiivi 2001/14/EÜ

artikli 14 lõikes 2 osutatud jaotamisorganite õigusi ja kohustusi. Kõnealused õigusaktid, 

sealhulgas kaubaveokoridore käsitlevad sätted, eelkõige raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 

õigus keelduda vastu võtmast või aktsepteerida muude juriidiliste isikute kui raudtee-

ettevõtjate esitatud läbilaskevõimsuse taotluseid, on jätkuvalt jõus.

(9) Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku jaoks loodavad

rahvusvahelised raudteekoridorid tuleks rajada kooskõlas üleeuroopalise transpordivõrguga 

(TEN-T) ja/või Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) koridoridega. Selleks 

on vajalik võrgustike kooskõlastatud arendamine, eelkõige raudteekaubaveo 

rahvusvaheliste koridoride integreerimine olemasolevate TEN-T ja ERTMS koridoridega. 

Lisaks sellele tuleb kehtestada kõnealuseid kaubaveokoridore käsitlevad ühtlustavad 

eeskirjad liidu tasandil. Vajaduse korral tuleks kõnealuste koridoride loomist rahaliselt 

toetada TEN-T, teadusprogrammide ja Marco Polo programmi raames ning muude selliste 

liidu poliitikate ja fondide raames, nagu Euroopa Regionaalarengu Fond ja 

Ühtekuuluvusfond.
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(10) Kaubaveokoridori raames peaks tagama liikmesriikide ja asjaomaste 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelise tõhusa koostöö, andma raudteekaubaveole 

piisava eelistuse, rajama tõhusad ja piisavad ühendused teiste veoliikidega ning looma 

soodsad tingimused raudteekaubaveo teenuse pakkujate vahelise konkurentsi arenguks.

(11) Lisaks kooskõlas artikliga 3 loodud kaubaveokoridoridele tuleks liidu tasandil analüüsida 

ja heaks kiita täiendavate kaubaveokoridoride loomine läbipaistvate selgelt määratletud 

kriteeriumide ja menetluste alusel, mis jätavad liikmesriikidele ja raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjatele piisava otsustus- ja juhtimisõiguse, mis võimaldab neil võtta arvesse 

konkreetsete koridoride, nagu näiteks ERTMS, RailNetEurope(RNE) ja TEN-T, 

olemasolevaid algatusi ning võtta oma erivajadustele vastavaid meetmeid.

(12) Liikmesriikide ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelise koostöö ergutamiseks tuleks 

iga kaubaveokoridori jaoks luua sobiv eraldi haldusstruktuur, võttes arvesse vajadust 

vältida dubleerimist juba olemasolevate haldusstruktuuridega.
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(13) Turu vajaduste rahuldamiseks tuleks kaubaveokoridoride loomise kord esitada 

rakenduskavas, mis peaks sisaldama raudteekaubaveo tõhususe parandamiseks vajalike 

meetmete määramist ja nende elluviimise ajakava. Lisaks sellele tuleks kaubaveokoridori 

loomiseks kavandatavate ja rakendatavate meetmete vastavuse tagamiseks kõigi 

kaubaveokoridori kasutajate vajadustele või ootustele regulaarselt konsulteerida 

kaubaveokoridori tõenäoliselt kasutavate taotlejatega juhatuse poolt selgelt määratletud

menetluskorra alusel.

(14) Vajalikuks tuleks pidada kaupade ühendveoterminalide arendamist liidu raudteekaubaveo 

koridoride loomise toetamiseks.

(15) Et tagada kaubaveokoridori infrastruktuuri ühilduvus ja pidev läbilaskevõimsus, peaksid

liikmesriigid ja asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad omavahel kooskõlastama 

kaubaveokoridori investeeringute tegemist ja kavandama neid kaubaveokoridori 

vajadustest lähtudes. Investeeringute kava tuleks avaldada, et tagada teabe kättesaadavus 

kaubaveokoridori kasutusloa taotlejale. Investeeringud peaksid sisaldama projekte 

koostalitlusvõimeliste süsteemide arendamiseks ja rongide läbilaskevõime

suurendamiseks.
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(16) Samal põhjusel tuleks kaubaveokoridori tasemel kooskõlastada kõiki töid seoses 

infrastruktuuri ja selle seadmetega, mis piiravad kaubaveokoridori läbilaskevõimsust, ning 

pidevalt avaldada selle kohta ajakohastatud teavet.

(17) Et soodustada infrastruktuuri läbilaskevõimsuse taotluste rahuldamist rahvusvaheliste 

raudtee-kaubaveoteenuste osutamiseks, on asjakohane määrata või asutada kõigi 

kaubaveokoridoride jaoks universaalteenistus. Selleks tuleb kasutada olemasolevaid, 

eelkõige RNE algatusi, mille puhul on tegemist raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelise 

koostööorganiga, mis osutab teatavaid teenuseid rahvusvahelistele raudteekaubaveo-

ettevõtjatele.

(18) Kaubaveokoridoride halduskord peaks samuti sisaldama selles koridoris liikuvatele 

rahvusvahelistele rongidele infrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise menetlusi.

Kõnealuste menetluste juures tuleks arvesse võtta muude transpordiliikide, sealhulgas 

reisijateveo vajadust läbilaskevõimsuse järele.

(19) Et tagada raudteeinfrastruktuuri parem kasutamine, on vaja koordineerida nende 

infrastruktuuri ja kaubaveokoridoris asuvate terminalide toimimist.

(20) Eelistuste eeskirjad võivad olla ka eelistuste alasteks eesmärkideks, sõltuvalt olukorrast 

vastavas liikmesriigis.
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(21) Kaubaveokoridorides liikuvatele kaubarongidele peaks võimaluse piires tagama piisava 

graafiku täpsuse häirete korral, mis on tingitud vajadusest võtta arvesse kõigi 

transpordiliikide vajadusi.

(22) Et objektiivselt hinnata nende meetmete mõju kaubaveokoridori loomisele, tuleks jälgida 

kaubaveokoridoris osutatavate kaubaveoteenuste tulemuslikkust ning regulaarselt avaldada 

kvaliteediaruandeid. Tulemuslikkuse hindamine peaks hõlmama kaubaveokoridoride 

kasutajate arvamusküsitluse tulemusi.

(23) Rahvusvahelistele raudteeteenustele mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks tuleb

tagada kaubaveokoridori kuuluvaid erinevaid võrke reguleerivate organite vahel tõhusa

koostöö toimimine.

(24) Et soodustada kaubaveokoridori peamise infrastruktuuri kasutamist käsitleva teabe 

kättesaadavust ja tagada mittediskrimineeriv juurdepääs antud koridorile, peaks juhatus 

koostama kogu vastavat teavet sisaldava dokumendi, seda regulaarselt ajakohastama ning 

avaldama.
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(25) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt kaubaveokoridoridest koosneva 

konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku loomine, ei 

suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning käesoleva määruse ulatuse ja toime tõttu on 

seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(26) Investeeringute kooskõlastamiseks ning raudtee läbilaskevõimsuse ja liikluse 

korraldamiseks tuleks kehtestada ausad eeskirjad, mis põhinevad koostööl 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahel, kes peavad osutama rahvusvahelise 

raudteekoridori raames raudteekaubaveo-ettevõtjatele kvaliteetset teenust.

(27) Kuna rahvusvahelised rongid peavad kasutama marsruute, mis hõlmavad paljusid koridore, 

nagu määratletud käesoleva määrusega, võivad mitme koridori raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjad samuti oma tegevust koordineerida, et tagada asjaomaste koridoride 

läbilaskevõimsuse kättesaadavus, sujuv liikumine ja häirete korral eelistuste eeskirjade 

ühtne kohaldamine erinevat tüüpi liikluse suhtes.
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(28) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas 

nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused1.

(29) Lisaks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte II lisa kohandamise kohta. On eriti oluline, et 

komisjon konsulteeriks eelnõude ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes seda vastavalt 

kohustusele, mille komisjon võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega ELi toimimise 

lepingu artikli 290 rakendamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

                                               
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1. Käesolevas määruses kehtestatakse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava

Euroopa raudteevõrgustiku jaoks kasutatavate rahvusvaheliste raudteekoridoride loomise 

ja organiseerimise eeskirjad. Selles sätestatakse kaubaveokoridoride valiku, 

organiseerimise ja haldamise eeskirjad.

2. Käesoleva määrusega reguleeritakse kaubaveokoridorides paikneva raudteeinfrastruktuuri 

haldamist ja kasutamist.

Artikkel 2

Mõisted

1. Käesolevas määruses kasutatakse direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 2 määratletud mõisteid.

2. Lisaks lõikes 1 osutatud mõistetele kasutatakse veel järgmisi mõisteid:

a) „kaubaveokoridor” – kõik liikmesriikides ja vajadusel Euroopa kolmandates riikides 

vastavalt määratud raudteeliinid, mis ühendavad kaubaveokoridori põhiliinil 

paiknevaid terminale, sealhulgas raudteeinfrastruktuur ja selle juurde kuuluvad

seadmed, rongide sorteerimis- ja koostamisjaamad ning vajadusel ümbersõiduteed;
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b) „rakenduskava” – dokument, milles on esitatud vahendid ja strateegia, mida 

asjaomased isikud kavatsevad rakendada, et töötada kindlaksmääratud ajavahemiku 

jooksul välja vajalikud ja piisavad meetmed kaubaveokoridori loomiseks;

c) „terminal” – kaubaveokoridoris asuv rajatis, mis on spetsiaalselt kohandatud kas 

kaubarongide lasti peale- ja/või mahalaadimiseks ning raudtee-kaubaveo teenuste 

ühendamiseks maantee-, mere-, jõe- ja õhuveo teenustega või kaubarongide 

koostamiseks või koosseisu muutmiseks; ja vajadusel piiriületustoimingute

läbiviimiseks ühispiiril Euroopa kolmandate riikidega.

II PEATÜKK

KONKURENTSIVÕIMELISEKS KAUBAVEOKS 

KASUTATAVATE 

RAHVUSVAHELISTE RAUDTEEKORIDORIDE 

KINDLAKSMÄÄRAMINE JA HALDAMINE

Artikkel 3

Algsete kaubaveokoridoride määramine

1. Hiljemalt …* loovad I lisas osutatud liikmesriigid nimetatud lisas loetletud põhiliinidel 

paiknevad kaubaveokoridorid. Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile 

kaubaveokoridoride loomisest.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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2. Erandina lõikest 1 luuakse hiljemalt …* I lisa punktides 3, 5 ja 8 nimetatud põhiliine 

hõlmavad kaubaveokoridorid.

Artikkel 4

Edasine kaubaveokoridoride valik

1. Iga liikmesriik, kellel on ühisel piiril teise liikmesriigiga piiriületuskoht, kus raudtee ületab 

piiri, osaleb vähemalt ühe kaubaveokoridori loomisel, välja arvatud juhul, kui see nõue on 

juba artikli 3 kohaselt täidetud.

2. Olenemata lõikest 1 osaleb liikmesriik teise liikmesriigi taotlusel kaubaveokoridori 

loomisel, nagu on osutatud kõnealuses lõikes, või olemasoleva koridori pikendamisel, et 

võimaldada naaberliikmesriigil täita nimetatud lõikest tulenevat kohustust.

3. Ilma et see piiraks direktiivi 91/440/EMÜ artiklist 7 tulenevaid liikmesriikide kohustusi, 

kui liikmesriik leiab, et kaubaveokoridori loomine ei oleks seda kaubaveokoridori 

tõenäoliselt kasutavate taotlejate huvides või see ei tooks märkimisväärset sotsiaal-

majanduslikku kasu või kaasneks sellega ebaproportsionaalne koormus, ei ole asjaomane 

liikmesriik kohustatud osalema käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud protsessides, kui 

sellise otsuse teeb komisjon, kes toimib vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 

nõuandemenetlusele.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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4. Kui liikmesriigil on raudteevõrgustik, mille rööpmevahe on erinev liidusisese peamise 

raudteevõrgustiku rööpmevahest, ei ole see liikmesriik kohustatud osalema lõigetes 1 ja 2 

osutatud protsessides.

5. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuse järgimiseks esitavad asjaomased liikmesriigid 

hiljemalt …* ning pärast asjaomaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja taotlejatega 

konsulteerimist ühiselt komisjonile ettepaneku luua kaubaveokoridor, võttes arvesse II 

lisas esitatud kriteeriume.

6. Komisjon analüüsib lõikes 5 osutatud kaubakoridori(de) loomise kohta tehtud ettepanekuid 

ning võtab hiljemalt 9 kuu möödumisel vastava ettepaneku esitamisest artikli 19 lõikes 3 

osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt vastu otsuse selle kohta, kas ettepanek on 

kooskõlas käesoleva artikliga.

7. Asjaomased liikmesriigid loovad kaubaveokoridori hiljemalt kolme aasta möödumisel 

lõikes 6 osutatud komisjoni otsusest.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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8. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte II lisa kohandamise kohta. Käesolevas lõikes osutatud 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel järgib komisjon direktiivi 2001/14/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse 

raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuestisõnastamine))1 sätteid ning võtab eelkõige 

arvesse koostalitlusvõime süsteemidega seotud elluviimiskava, raudteesüsteemide ja TEN-

T arengut ning eriti ERTMSi rakendamist, samuti kaubaveoturu arengut, kaasa arvatud 

koostalitlusvõimet muude transpordiviisidega. 

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud õigusaktidele kohaldatakse artiklites 20, 21 ja 22 

sätestatud menetlust.

                                               
1 ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.
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Artikkel 5

Kaubaveokoridoride muutmine

1. Artiklites 3 ja 4 osutatud kaubaveokoridore võib muuta asjaomaste liikmesriikide poolt 

pärast asjaomaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja taotlejatega konsulteerimist 

komisjonile esitatava ühise ettepaneku alusel.

2. Komisjon võtab ettepaneku suhtes vastavalt artikli 19 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee 

menetlusele vastu otsuse, võttes arvesse II lisas sätestatud kriteeriume.

Artikkel 6

Lepitamine

Kui kaks või enam liikmesriiki ei suuda leppida kokku nende territooriumil asuva 

raudteeinfrastruktuuriga seotud kaubaveokoridori loomise või muutmise osas, arutab komisjon ühe 

asjaomase liikmesriigi palvel sel teemal artiklis 19 osutatud komiteega. Komisjoni arvamus 

edastatakse asjaomastele liikmesriikidele. Asjaomased liikmesriigid võtavad seda arvamust arvesse, 

et leida lahendus ja teevad vastastikusel kokkuleppel otsuse.
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Artikkel 7

Kaubaveokoridoride haldamine

1. Iga raudteekaubaveokoridori jaoks moodustavad asjaomased liikmesriigid nõukogu, mis 

vastutab kaubaveokoridori üldiste eesmärkide määratlemise, järelevalve ja artiklites 8, 10 

ja 23 selgesõnaliselt sätestatud meetmete võtmise eest. Nõukokku kuuluvad asjaomaste

liikmesriikide ametiasutuste esindajad.

2. Iga raudteekaubaveokoridori jaoks moodustavad asjaomased raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjad ja vajadusel direktiivi 2001/14/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud jaotamisorganid 

juhatuse, kes vastutab käesoleva artikli lõikes 6 ja käesoleva määruse artiklites 8 ja 10, 

artikli 12 lõikes 1, artikli 13 lõigete 2, 5 ja 6, artikli 15 lõikes 1, artiklis 16 ning artikli 17

lõigetes 2 ja 3 selgesõnaliselt sätestatud meetmete võtmise eest. Juhatusse kuuluvad 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate esindajad.

3. Nõukogu teeb otsused asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste esindajate vastastikusel

kokkuleppel.

4. Juhatus teeb otsused, sealhulgas otsused seoses oma õigusliku staatuse, ressursside ja 

personaliga asjaomaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate esindajate vastastikusel

kokkuleppel.
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5. Nõukogu ja juhatuse kohustused ei mõjuta raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatust, 

mis on ette nähtud direktiivi 91/440/EMÜ artikli 4 lõikega 2.

6. Juhatus moodustab nõuanderühma, kuhu kuuluvad kaubaveokoridori kuuluvate terminalide 

juhid ja omanikud. Nõuanderühm võib esitada arvamuse juhatuse iga ettepaneku kohta, 

millel on otsene mõju investeeringutele ja terminalide haldamisele. Nõuanderühm võib 

samuti esitada arvamusi omal algatusel. Juhatus võtab kõiki neid arvamusi arvesse.

Artikkel 8

Kaubaveokoridori kava rakendusmeetmed

1. Juhatus koostab rakenduskava ja esitab selle heakskiitmiseks nõukogule. Kava sisaldab 

järgmist:

a) kaubaveokoridori omaduste, sealhulgas kitsaskohtade kirjeldus ning 

kaubaveokoridori loomiseks vajalike meetmete rakenduskava;

b) lõikes 3 osutatud transpordi- ja liiklusalase uuringu peamised andmed;

c) kaubaveokoridoridega seotud eesmärgid seoses teatud kaubaveokoridori 

tulemuslikkusega, mis on väljendatud nii teenuste kvaliteedi kui ka kaubaveokoridori 

läbilaskevõimsusena vastavalt artikli 17 sätetele;

d) artiklis 10 osutatud investeerimiskava ja

e) artiklite 11 kuni 17 rakendusmeetmed.
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2. Juhatus vaatab rakenduskava regulaarselt läbi, võttes arvesse selle rakendamisel tehtud 

edusamme, raudteekaubaveoturu olukorda kaubaveokoridoris ja tulemuslikkust, mida 

mõõdetakse artikli 1 punktis c osutatud eesmärkide põhjal.

3. Juhatus teostab regulaarselt transpordi- ja liiklusalaseid uuringuid seoses kaubaveokoridori 

liikluses täheldatud ja eeldatavate muutustega, käsitledes erinevat tüüpi liiklust, st nii 

kauba- kui ka reisijatevedu.

4. Rakenduskavas võetakse arvesse terminalide arengut, et rahuldada kaubaveokoridoris 

toimuva raudteekaubaveo vajadusi.

Artikkel 9

Taotlejatega konsulteerimine

Juhatus kehtestab konsultatsioonimehhanismid, et kaasata sobival viisil kaubaveokoridori 

tõenäoliselt kasutavad taotlejad. Eelkõige tagab juhatus, et enne artiklis 8 osutatud rakenduskava 

nõukogule esitamist konsulteeritakse taotlejatega.
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III PEATÜKK

KAUBAVEOKORIDORI TEHTAVAD INVESTEERINGUD

Artikkel 10

Investeeringute kavandamine

1. Juhatus koostab investeerimiskava ja vaatab selle regulaarselt läbi ning esitab selle 

kaubaveokoridori nõukogule heakskiitmiseks. Kava sisaldab järgmist:

a) ette nähtavate projektide nimekiri raudteeinfrastruktuuri ja kaubaveokoridoris selle 

juurde kuuluva varustuse laiendamiseks, uuendamiseks või ümberkorraldamiseks 

ning asjaomased rahalised vajadused ja rahastamisallikad;

b) elluviimiskava seoses kaubaveokoridoris paiknevate koostalitlusvõime süsteemidega, 

mis vastavad direktiivis 2008/57/EÜ määratletud ja võrgustiku suhtes 

kohaldatavatele peamistele nõuetele ja tehnilistele spetsifikatsioonidele. 

Elluviimiskava aluseks on koostalitusvõimeliste süsteemide leviku kulutõhususe

analüüs;

c) kaubaveokoridoris liiklevate kaubarongide läbilaskevõime haldamise kava. See kava 

võib põhineda kaubaveokoridoris liiklevate rongide lubatud pikkuse, 

laadimisgabariitide või teljekoormuse suurendamisel ja

d) vajadusel märgitakse ära liidu rahastamisprogrammide kohaselt ette nähtud liidu

panus.
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2. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira liikmesriikide pädevust seoses 

raudteeinfrastruktuuri kavandamise ja rahastamisega.

Artikkel 11

Tööde koordineerimine

Asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad kooskõlastavad ja avaldavad sobival viisil ja ajal 

kõigi oma tööde teostamise ajakava, mis tehakse seoses infrastruktuuri ja selle varustusega ja mis 

piiravad kaubaveokoridori läbilaskevõimsust.

IV PEATÜKK

KAUBAVEOKORIDORI HALDAMINE

Artikkel 12

Universaalteenistus infrastruktuuri läbilaskevõimsuse taotlemiseks

1. Kaubaveokoridori juhatus määrab või asutab ühise organi ja/või käivitab 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate koostöö abil infosüsteemi, mis annab taotlejatele 

võimaluse taotleda ühest kohast ja ühe toiminguna infrastruktuuri läbilaskevõimsust 

kaubarongidele, mis ületavad kaubaveokoridoris vähemalt ühe piiri 

(„universaalteenistus”).
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2. Universaalteenistus esitab samuti alusandmeid infrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise 

kohta, sealhulgas artiklis 16 osutatud teavet.

3. Universaalteenistus edastab kõik infrastruktuuri läbilaskevõimsuse taotlused viivitamata 

pädevatele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele ja vajadusel direktiivi 2001/14/EÜ artikli 14 

lõikes 2 osutatud jaotamisorganitele, kes teevad otsuse selle taotluse suhtes kooskõlas 

artikliga 13 ja kõnealuse direktiivi III peatükiga.

4. Universaalteenistus toimib läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. Neid toiminguid

kontrollivad reguleerivad organid vastavalt artiklile 18.

Artikkel 13

Kaubarongidele jaotatud läbilaskevõimsus

1. Liikmesriigid teevad direktiivi 2001/14/EÜ artikli 14 lõikes 1 sätestatud pädevuse kohaselt 

koostööd kaubaveokoridoris infrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise raamistiku 

loomisel.

2. Juhatus hindab kaubaveokoridoris liikuvatele kaubarongidele läbilaskevõimsuse jaotamise 

vajadust, võttes arvesse käesoleva määruse artikli 8 lõikes 3 osutatud transpordi- ja 

liiklusalast uuringut, infrastruktuuri läbilaskevõimsuse taotlusi seoses varasemate ja hetkel 

kehtivate sõiduplaanidega ning raamlepinguid.
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3. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud hindamise põhjal määravad kaubaveokoridori 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ühiselt kindlaks ja loovad rahvusvahelised kaubarongide 

ettevalmistatud liinid, järgides direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 15 osutatud menetlust, 

tunnistades muud liiki transpordi, sealhulgas reisijateveo vajadust läbilaskevõimsuse järele. 

Need ettevalmistatud liinid avaldatakse vähemalt kolm kuud enne direktiivi 2001/14/EÜ 

III lisas osutatud läbilaskevõimsuse taotluste kättesaamise lõpptähtpäeva. Mitme 

kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad vajadusel kooskõlastada 

rahvusvahelised ettevalmistatud rongiliinid, pakkudes asjaomastes kaubaveokoridorides 

läbilaskevõimsust.

4. Kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad jaotavad need ettevalmistatud liinid 

esmalt kaubarongidele, mis ületavad vähemalt ühe piiri.

5. Kui turuvajadus ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud hindamine seda õigustab, määravad 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ühiselt kindlaks ja reserveerivad läbilaskevõimsuse 

kaubaveokoridoris liikuvate rahvusvaheliste kaubarongide jaoks, tunnistades muud liiki 

transpordi, sealhulgas reisijateveo vajadust läbilaskevõimsuse järele, ning teevad selle 

reservi kättesaadavaks oma lõplikes sõiduplaanides, et oleks võimalik reageerida kiiresti ja 

sobivalt ühekordsetele läbilaskevõimsuse taotlustele, nagu on osutatud direktiivi 

2001/14/EÜ artiklis 23. See läbilaskevõimsus on reserveeritud kuni tähtajani enne selle 

kasutamiseks ettenähtud aega, mille määrab juhatus. Kõnealune tähtaeg ei tohi olla pikem 

kui 90 päeva.

Läbilaskevõimsuse reserv määratakse lõikes 2 nimetatud hindamise põhjal. Kõnealune

läbilaskevõimsuse reserv tehakse kättesaadavaks üksnes turu reaalse vajaduse korral.
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6. Juhatus edendab kaubaveokoridori läbilaskevõimsuse jaotamisega seotud eelistuste

eeskirjade kooskõlastamist.

7. Käesoleva artikli alusel veose vedamiseks eraldatud rongiliini ei või tühistada vähem kui 

üks kuu enne sõiduplaanis ettenähtud aega, kui asjaomane taotleja ei ole andnud 

tühistamiseks oma nõusolekut, välja arvatud vääramatust jõust tingitud juhtudel. Sellisel 

juhul püüab asjaomane raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja pakkuda taotlejale samaväärse 

kvaliteedi ja usaldusväärsusega rongiliini ning taotlejal on õigus sellega nõustuda või 

sellest keelduda. Käesolev säte ei piira taotleja õigusi, mis tal võivad olla direktiivi 

2001/14/EÜ artikli 19 lõikes 1 osutatud lepingu kohaselt.

8. Kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja artikli 7 lõikes 6 osutatud 

nõuanderühm kehtestavad menetluskorra, et tagada läbilaskevõimsuse jaotamise 

optimaalne kooskõlastamine raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahel, nii seoses artikli 12 

lõikes 1 osutatud taotlustega kui ka asjaomastele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele 

laekunud taotlustega. Selles võetakse samuti arvesse juurdepääsu terminalidele.

9. Osutades käesoleva artikli lõigetes 4 ja 8 raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele, osutatakse 

vajadusel ühtlasi direktiivi 2001/14/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud jaotamisorganitele.
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Artikkel 14

Liikluse korraldamine

1. Kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad kehtestavad menetlused liikluse 

korraldamise kooskõlastamiseks kaubaveokoridoris ja võivad kehtestada menetlused

liikluse korraldamise kooskõlastamiseks mitmetes kaubaveokoridorides.

2. Kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja artikli 7 lõikes 6 osutatud 

nõuanderühm kehtestavad menetlused, et tagada raudteeinfrastruktuuri ja terminalide 

toimimise optimaalne kooskõlastamine.

Artikkel 15

Liikluse korraldamine häirete korral

1. Juhatus võtab vastu kaubaveokoridoris esinevate rongiliikluse häirete korral järgitavad 

ühised eesmärgid täpsuse kohta ja/või liikluskorralduse suunised.

2. Erinevat tüüpi liikluse korraldamiseks koostab iga asjaomane raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtja kooskõlas käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühiste eesmärkide ja/või suunistega

selle raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutusalasse kuuluva kaubaveokoridori osa kohta 

eelistuste eeskirjad. Eelistuste eeskirjad avaldatakse direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 3 

osutatud võrguaruandes.
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3. Eelistuste eeskirjade kehtestamise põhimõtetes nähakse vähemalt ette, et kui vähegi 

võimalik, ei muudeta sõiduplaanis ettenähtud ajast kinnipidavatele kaubarongidele 

eraldatud rongiliini, millele on osutatud artikli 13 lõigetes 3 ja 5. Eelistuste eeskirjade 

kehtestamise põhimõtete eesmärk on viia miinimumini üldine võrgustiku toimimise 

taastamise aeg seoses igat liiki transpordi vajadustega. Selleks võivad 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad kooskõlastada mööda mitmeid kaubaveokoridore kulgeva 

erinevat tüüpi liikluse juhtimist.

Artikkel 16

Teave kaubaveokoridori kasutamise tingimuste kohta

Juhatus koostab, ajakohastab regulaarselt ja avaldab dokumendi, mis sisaldab:

a) vastavalt direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 3 osutatud korrale koostatud riigisisestes 

võrguaruannetes sisalduvat kogu teavet kaubaveokoridoride kohta;

b) terminalide nimekirja ja omadusi, eelkõige teavet terminalidele juurdepääsu tingimuste ja 

korra kohta;

c) teavet artikli 13 lõikes 8 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud menetluste kohta ja

d) rakenduskava.
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Artikkel 17

Teenuse kvaliteet kaubaveokoridoris

1. Kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad edendavad direktiivi 2001/14/EÜ 

artiklis 11 osutatud toimivusskeemide ühilduvust.

2. Juhatus jälgib raudtee kaubaveoteenuste tulemuslikkust kaubaveokoridoris ja avaldab selle 

jälgimisel saadud tulemused kord aastas.

3. Juhatus korraldab nõuetele vastava kaubaveokoridoride kasutajate uuringu ja avaldab selle 

andmed korra aastas.

Artikkel 18

Reguleerivad organid

1. Direktiivi 2001/14/EÜ artiklis 30 osutatud reguleerivad organid teevad koostööd 

raudteekaubaveokoridoris esineva konkurentsi üle järelevalve teostamiseks. Eelkõige 

tagavad nad mittediskrimineeriva juurdepääsu võimaldamise koridorile ja tegutsevad 

kõnealuse direktiivi artikli 30 lõikes 2 sätestatud apellatsioone menetleva organina. Nad 

vahetavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatelt ja muudelt asjaomastelt pooltelt saadud 

vajalikku teavet.
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2. Kui taotleja esitab reguleerivale organile kaebuse seoses raudteekaubaveo rahvusvaheliste 

teenustega või reguleeriva organi poolt omal algatusel läbiviidud uurimise raames,

konsulteerib asjaomane reguleeriv organ kõigi teiste selliste liikmesriikide reguleerivate 

organitega, kelle territooriumi läbib asjaomase kaubarongiga seotud rongiliin, ja palub neil 

enne oma otsuse vastuvõtmist esitada kogu vajalik teave.

3. Reguleerivad organid, kellega lõike 2 kohaselt konsulteeritakse, esitavad asjaomasele 

reguleerivale organile kogu teabe, mida neil endil on õigus oma siseriikliku õiguse alusel 

taotleda. Seda teavet võib üksnes kasutada kaebuse menetlemiseks või lõikes 2 osutatud 

uurimise läbiviimiseks.

4. Kaebuse saanud või omal algatusel uurimise algatanud reguleeriv organ edastab asjakohase 

teabe vastutavale reguleerivale organile, et see organ võtaks juhtumi osapoolte suhtes 

meetmeid.

5. Kõik raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate kaasatud esindajad, kellele on osutatud direktiivi 

2001/14/EÜ artikli 15 lõikes 1, tagavad kogu kaebuse menetlemiseks või käesoleva artikli 

lõike 2 kohase uurimise jaoks vajaliku ning selle liikmesriigi reguleeriva organi poolt, kus 

kaasatud esindaja asub, taotletud teabe viivituseta esitamise. Sellel reguleerival organil on 

õigus edastada see asjaomast rahvusvahelist rongiliini puudutav teave käesoleva artikli 

lõikes 2 nimetatud reguleerivatele organitele.
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V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab direktiivi 91/440/EMÜ artiklis 11a nimetatud komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes 

arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.
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Artikkel 20

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest õigus võtta vastu 

artikli 4 lõikes 8 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 21 tagasi võtab.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 

artiklites 21 ja 22 sätestatud tingimusi.

Artikkel 21

Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise tagasi 

võtta.
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2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine 

tuleks tagasi võtta, teatab sellest teisele institutsioonile ja komisjonile hiljemalt üks kuu 

enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, 

ja esitades tagasivõtmise põhjused.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 22

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada 

kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud 

õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud või kui nad on enne seda kuupäeva komisjonile 

teatanud, et nad on otsustanud vastuväiteid mitte esitada, jõustub delegeeritud õigusakt 

selles sätestatud kuupäeval.

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 

õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti 

suhtes esitatud vastuväiteid. 
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Artikkel 23

Rakendamise jälgimine

Artikli 7 lõikes 1 osutatud nõukogu esitab alates kaubaveokoridori loomisest iga kahe aasta järel 

komisjonile asjaomase koridori rakenduskava tulemused. Komisjon analüüsib kõnealuseid tulemusi

ja teavitab oma analüüsist artiklis 19 osutatud komiteed.

Artikkel 24

Aruanne

Komisjon vaatab korrapäraselt läbi käesoleva määruse rakendamise. Ta esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande esimest korda hiljemalt …* ja seejärel iga kolme aasta järel.

Artikkel 25

Üleminekumeetmed

Käesolevat määrust ei kohaldata Küprose Vabariigi ja Malta suhtes seni, kuni nende territooriumile 

ei ole rajatud raudteesüsteemi.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 27

Käesolev määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I LISA

Kaubaveokoridoride põhiliinide loetelu

Liikmesriigid Põhiliinid1

1. BE, NL, DE, IT Zeebrugge-Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-

Genova

2. NL, BE, LU, FR Rotterdam-Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/[Basel]

3. SE, DK, DE, AT, IT Stockholm-Malmö-Kopenhaagen-Hamburg-Innsbruck

-Verona-Palermo

4. PT, ES, FR Sines-Lissabon/Leixões

Sines-Elvas/Algeciras

-Madrid-San Sebastian-
Bordeaux-Pariis-
Metz

5. PL, CZ, SK, AT, IT, SI Gdynia-Katowice-Ostrava/Zilina-Viin-Trieste/Koper

6. ES, FR, IT, SI, HU Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona

-Marseille-Lyon-Torino-Udine-Trieste/Koper-Ljubljana-

Budapest-Zahony (Ungari-Ukraina piir)

                                               
1 „/” tähistab alternatiivseid liine.
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7. CZ, AT, SK, HU, RO, BG, 

EL Praha-Viin/Bratislava-

Budapest

-Bukarest-Constanta

-Vidin-Sofia-Thessaloniki-

Ateena

8. DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/

Berliin-Varssavi-Terespol (Poola-Valgevene piir)/Kaunas

9. CZ, SK Praha-Horni Lideč-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-

(Slovakkia-Ukraina piir)
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II LISA

Artiklite 4 ja 5 kohaselt arvesse võetavad kriteeriumid

a) Kaubaveokoridori vastavus TEN-T-ile, ERTMS koridoridele ja/või RNE raames 

määratletud koridoridele;

b) Prioriteetsete TEN-T projektide1 integreerimine kaubaveokoridori;

c) Kas kaubaveokoridor läbib vähemalt kolme liikmesriigi territooriumi või kahe liikmesriigi 

territooriumi, kui kaubaveokoridori kaudu teenindatavate raudteeterminalide vaheline 

kaugus on suurem kui 500 km;

d) Taotlejate huvi kaubaveokoridori vastu;

e) Kaubaveokoridori loomisest tulenevate sotsiaal-majanduslike kulude ja tulude vaheline 

tasakaal;

f) Liikmesriikide kavandatavate kaubaveokoridoride ühilduvus, et jõuda 

konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku rajamiseni;

g) Hea ühenduse olemasolu teiste veoliikidega, eelkõige tänu terminalide piisavale võrgule, 

sealhulgas nii meresadamad kui ka siseveesadamad;

h) Vajadusel parem ühendus liikmesriikide ja naabruses asuvate kolmandate riikide vahel.

                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsuse nr 1692/96/EÜ 

(üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta) (EÜT L 228, 
9.9.1996, lk 1) III lisa.
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I. Sissejuhatus

Komisjon esitas 15. detsembril 2008. aastal ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

kohta, mis käsitleb konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatavat Euroopa raudteevõrgustikku.

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu 23. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel.

Nõukogu saavutas 11. juunil 2009. aastal määruse eelnõu suhtes poliitilise kokkuleppe.

Nõukogu võttis 22. veebruaril 2010. aastal vastu oma esimese lugemise seisukoha Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 294 sätestatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Töö käigus arvestas nõukogu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee1 ning Regioonide Komitee2

arvamust.

II. Nõukogu esimese lugemise seisukoha analüüs

1. Üldine taust

Komisjon esitas 15. detsembril 2008. aastal ettepaneku määruse kohta, mis käsitleb 

konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatavat Euroopa raudteevõrgustikku. Kavandatud määruse 

eesmärk on luua konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik, mis 

koosneb rahvusvahelistest koridoridest, andes ettevõtjatele kasutada tõhusa ja kõrgekvaliteedilise 

kaubaveoinfrastruktuuri. Selle tulemusel peaks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatel olema võimalik 

pakkuda tõhusat kõrgekvaliteedilist teenust ja olla kaubaveoturul konkurentsivõimelisem. Selleks 

sätestatakse ettepanekus eeskirjad kaubaveokoridoride loomise ja muutmise ning organiseerimise ja 

haldamise kohta ja meetmed kaubaveokoridoride, investeeringute kavandamise ning ka 

läbilaskevõimsuse ja liikluse korraldamise elluviimiseks.

                                               
1 15. juuli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).



11069/5/09 REV 5 ADD 1 tht/plu 3
DG C III ET

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kehtestab ühtse raamistiku konkurentsivõimeliseks 

kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku loomiseks. Selles nähakse ette lihtsam menetlus 

algsete kaubaveokoridoride loomiseks koridoride põhiliinide loetelu alusel. Nimetatud algset 

nimekirja tuleks täiendada määruse I lisas nimetamata liikmesriikidega, mis loovad 

kaubaveokoridorid hilisemal etapil. Nõukogu lähenemisviis näeb lisaks sellele ette erandite 

tegemise võimaluse. See hõlmab ka paremini struktureeritud kaubaveokoridori haldamise süsteemi.

Nõukogu nõustus kehtestama paindlikuma süsteemi kaubarongide liinide taotlusteks, mis tugineb 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelisel tugevdatud koostööl.

2. Peamised küsimused

i) Kaubaveokoridoride valik

Komisjon kavandas korra, mille kohaselt peaks iga liikmesriik koos teise asjaomase liikmesriigiga / 

teiste asjaomaste liikmesriikidega looma vähemalt ühe koridori. Lisaks oleksid mõned liikmesriigid 

kohustatud nende liikmesriikide raudteekaubaveo aastase tonnkilomeetrites arvestatud mahu alusel 

looma vähemalt kaks või kolm koridori.

Nõukogu võttis vastu teise lahenduse, mis seisneb esialgsete kaubaveokoridoride loomises teatud 

kindlaksmääratud tähtajaks vastavalt määruse I lisas toodud koridoride põhiliinide loetelule ning 

loetelus loetlemata liikmesriikidele kehtestatud kohustuses osaleda vähemalt ühe kaubaveokoridori 

loomisel. Liikmesriigid osalevad samuti koridori loomisel või olemasoleva koridori pikendamisel 

tagamaks, et naaberliikmesriik saab täita oma kohustuse luua vähemalt üks kaubaveokoridor.
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Eespool kirjeldatud lahendus sisaldab kahte kaubaveokoridori loomisel osalemise suhtes tehtavat 

võimalikku erandit. Esimene erand oleks õigustatav teatavatel tingimustel, nagu kaubaveokoridori 

tõenäoliselt kasutavate taotlejate huvi puudumine, sotsiaal-majandusliku kasu puudumine või 

koridori loomisega kaasnev ebaproportsionaalne koormus. Selle erandi tegemine sõltub komisjoni 

otsusest, mis tehakse komiteemenetluse korras. Teine erand võiks kehtida liikmesriikide suhtes, 

kelle raudteevõrgustiku rööpmevahe on erinev liidusesisese peamise raudteevõrgustiku 

rööpmevahest.

Euroopa Parlament esitas komisjoni ettepanekusse järgmised muudatusettepanekud:

- kaubaveokoridor peaks ühendama vähemalt kaht liikmesriiki ning peaks olema ühilduv 

TEN-T või ERTMSi koridoridega. Vajaduse korral võivad kaubaveokoridori osaks olla ka 

teatavad TEN-T alla mittekuuluvad suure või potentsiaalselt suure kaubaveomahuga lõigud;

- kaubaveokoridori väljaehitamise või muutmise otsustavad asjaomased liikmesriigid pärast 

seda, kui nad on komisjonile teatanud oma kavatsusest, lisades sellele koos asjaomaste 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega koostatud ettepaneku ja võttes arvesse koridori kasutavate 

või selle kasutamisest huvitatud raudtee-ettevõtjate algatusi ja arvamusi. Huvitatud raudtee-

ettevõtjad võivad menetluses osaleda, kui neid puudutavad olulised investeeringud;

- kaubaveokoridoride loomise kriteeriumide määratlemisel tuleks arvestada liikmesriikide ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate konkreetsete vajadustega, jättes neile piisava otsustus- ja 

juhtimisvabaduse;

- hiljemalt kolm aastat pärast määruse jõustumist peab iga liikmesriigi territooriumile lubama 

vähemalt ühe kaubaveokoridori;

- komisjon võtab teadmiseks ettepanekud kaubaveokoridori väljaehitamiseks ja uurib nende 

vastavust määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumidele.
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ii) Kaubaveokoridoride haldamine

Komisjon tegi ettepaneku, et iga kaubaveokoridori jaoks peaksid asjaomased raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjad looma haldusorgani, mille ülesandeks on kaubaveokoridori rakenduskava elluviimise ja 

ajakohastamise määratlemine ja juhtimine. Lisaks sellele tuleks moodustada kaubaveokoridori 

strateegiliste terminalide haldajatest ja omanikest koosnev töörühm. Töörühm võib esitada oma 

arvamuse iga sellise haldusorgani ettepaneku kohta, millel on otsene mõju strateegilistesse 

terminalidesse tehtavatele investeeringutele ja nende juhtimisele. Haldusorgan ei pruugi võtta vastu 

ühtegi otsust, mis on vastuolus töörühma arvamusega.

Nõukogu muutis komisjoni ettepanekut ja otsustas, et iga raudteekaubaveokoridori jaoks 

moodustavad asjaomased liikmesriigid nõukogu, mis vastutab kaubaveokoridori üldiste eesmärkide 

määratlemise, järelevalve ning rakendamise ja investeeringute kavandamisega seotud erimeetmete 

võtmise eest. Nõukokku kuuluvad asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste esindajad.

Lisaks sellele moodustavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad iga kaubaveokoridori jaoks juhatuse, 

mis vastutab rakendamise, investeeringute kavandamisega, infrastruktuuri läbilaskevõimsusega ja 

teenuse kvaliteediga seotud erimeetmete võtmise eest. Juhatusse kuuluvad raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjate esindajad.

Juhatus moodustab ka nõuanderühma, kuhu kuuluvad kaubaveokoridori kuuluvate terminalide juhid 

ja omanikud. Nõuanderühm võib esitada arvamuse juhatuse iga ettepaneku kohta, millel on otsene 

mõju investeeringutele ja terminalide haldamisele. Rühm võib samuti esitada arvamusi omal 

algatusel. Juhatus võtab kõiki neid arvamusi arvesse.

Euroopa Parlament järgis suurel määral komisjoni ettepanekut. Siiski soovitas ta seoses sättega, mis 

käsitleb iga kaubaveokoridori jaoks haldusorgani moodustamist, et huvitatud raudtee-ettevõtjad ja 

raudtee-ettevõtjate rühmitused, kes koridori korrapäraselt kasutavad, peaksid osalema selles organis 

konsultatiivsel alusel.
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Euroopa Parlament soovitas samuti, et asjaomased liikmesriigid võiksid moodustada nõukogu, mille 

ülesandeks on haldusorgani koostatud koridori rakenduskava heaks kiita ja selle täideviimist 

jälgida.

Lõpuks peaks vastavalt komisjoni ettepanekule moodustatavasse kaubaveokoridori strateegiliste 

terminalide haldajatest ja omanikest koosnevasse töörühma kaasama ka mere- ja siseveesadamate 

esindajaid.

iii) Strateegilised terminalid ja kiirveos

Komisjon tegi ettepaneku, et haldusorgan peaks koostama strateegiliste terminalide arendamise 

strateegia, et need terminalid vastaksid kaubaveokoridoris toimuva raudteekaubaveo vajadustele

Lisaks sellele tegi komisjon ettepaneku, et haldusorgan peaks määratlema, millised kaubaveoliigid 

oleksid kogu kaubaveokoridori ulatuses lubatud. Vähemalt üks liik, edaspidi „kiirveos”, peaks 

hõlmama kaupu, mille kohaletoimetamine ei tohi hilineda ning millele tuleb seega tagada kiire ja 

täpse veo võimalused.

Nõukogu jättis oma esimese lugemise seisukohas välja komisjoni ettepanekus esitatud ja eespool 

nimetatud küsimusi käsitlevad artiklid. Seoses strateegiliste terminalidega leiti, et kõnealuse 

küsimuse peaks lahendama turg. Kiirveo puhul lepiti kokku, et see võib olla diskrimineeriv eelkõige 

reisirongide suhtes.

Euroopa Parlament järgis suurel määral komisjoni ettepanekut. Siiski tegi Euroopa Parlament 

seoses strateegiliste terminalidega ettepaneku lisada viite ühtsele strateegiale, mis hõlmaks 

kaubaveokoridoridel paiknevaid ühendveo-sõlmpunkte. Kõnealune strateegia peaks hõlmama 

koostööd piirkondlike, kohalike ja liikmesriigi asutustega, maa eraldamist kaubaterminalide 

arendamiseks ja juurdepääsu hõlbustamist rahalistele vahenditele sellise tegevuse ergutamiseks.

Lisaks sellele peaks haldusorgan eeldatavale liiklusmahule tuginedes tagama, et strateegilistesse 

kohtadesse rajatakse piisavalt terminale.
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Seoses kiirvedu käsitleva artikliga otsustas Euroopa Parlament muuta pealkirja, et selle sõnastus 

oleks „Rongiliinide standardliigid kaubaveokoridorides”, teksti tuleks vastavalt kohandada ja tekstis 

peaks viitama sellise teabe regulaarsele ajakohastamisele, mis käsitleb rongiliinide standardliike 

kaubaveokoridorides, mis peaksid olema lubatud kogu kaubaveokoridori ulatuses. Vähemalt üks 

liik (edaspidi „kiirveos”) peaks hõlmama rongiliini, millele tuleb tagada kiire ja täpse veo 

võimalused. Lisaks sellele peaks haldusorgan otsustama kaubaveo standardliikide määratlemise 

kriteeriumid pärast konsulteerimist taotlejatega, kes võivad kaubaveokoridori kasutada.

iv) Universaalteenistus rahvusvaheliste rongiliinide taotlemiseks

Komisjon tegi ettepaneku, et haldusorgan peaks looma universaalteenistuse rongiliinide 

taotlemiseks kaubaveokoridoris vähemalt ühte riigipiiri ületavale kaubarongile ning et kõik 

rongiliini taotlused tuleks esitada sellele universaalteenistusele.

Nõukogu ei jõudnud kokkuleppele komisjoni ettepanekus esitatud kohustusliku korra osas ning 

otsustas selle asemel, et kaubaveokoridori juhatus määrab või asutab ühise organi ja/või käivitab 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate koostöö abil infosüsteemi, mis annab taotlejatele võimaluse 

taotleda ühest kohast ja ühe toiminguna infrastruktuuri läbilaskevõimsust kaubarongidele, mis 

ületavad kaubaveokoridoris vähemalt ühe piiri.

Euroopa Parlament järgis suurel määral komisjoni ettepanekut. Euroopa Parlament otsustas siiski 

soovitada, et konkreetseid kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaid võib määrata täitma 

universaalteenistuse teeninduspunkti ülesandeid rongiliinide taotlejate jaoks.

v) Kinnitatud taotlejad

Komisjoni ettepanek näeb ette õiguse muudele kui raudteeveo-ettevõtjatest ja rahvusvahelistest 

ühendustest taotlejale, et neil on võimalus taotleda kaubaveoks rongiliini, kui kaubavedu puudutab 

ühte või mitut kaubaveokoridori osa.
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Nõukogu jättis välja kinnitatud taotlejaid käsitleva artikli komisjoni ettepanekus esitatud kujul.

Selle asemel nõustub nõukogu vaid sellega, et muudel kui raudteeveo-ettevõtjatest ja nende 

rahvusvahelistest ühendustest taotlejatel on võimalus teha infrastruktuuri suhtes taotlusi seoses 

teatavate rongiliinide lõikudega juhul, kui need liinid asuvad liikmesriikides, kus siseriiklikus 

õiguse kohaselt selliseid taotluseid aktsepteeritakse.

Euroopa Parlament järgis komisjoni ettepanekut, muutes vähesel määral sõnastust.

vi) Liikluse korraldamine häirete korral

Komisjon tegi ettepaneku, et kaubaveokoridori raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid kehtestama 

ja avaldama tähtsuse järjekorra erinevate veoliikide vahel liiklushäirete korral kaubaveokoridoris.

Nimetatud tähtsuse järjekorras peaks olema vähemalt ette nähtud, et oma rongiliini algsest 

korraldusest kinnipidavale kiirveost vedavale rongile määratud rongiliini ei tohiks määrata mõnele 

teisele rongile ega muuta, välja arvatud juhul, kui rongiliini algne valdaja andis oma nõusoleku liini 

määramiseks mõnele teisele rongile või selle muutmiseks.

Nõukogu vaatas komisjoni ettepaneku läbi ja otsustas, et juhatus võtab vastu kaubaveokoridoris 

esinevate rongiliikluse häirete korral järgitavad ühised eesmärgid täpsuse kohta ja/või 

liikluskorralduse suunised. Nimetatud eesmärkide ja/või suuniste alusel kehtestab iga asjaomane 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja seejärel tähtsuse järjekorra erinevate veoliikide vahel 

kaubaveokoridoris. Eelistuste eeskirjade kehtestamise põhimõtete eesmärk on viia miinimumini 

üldine võrgustiku toimimise taastamise aeg seoses igat liiki transpordi vajadustega.

Euroopa Parlament järgis üldiselt komisjoni ettepanekut, kuid nõustus, et kaubaveokoridori 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid koostama ja avaldama tähtsuse järjekorra erinevate 

rongiliinide, eelkõige hilinevatele rongidele eraldatud liinide vahel liiklushäirete korral igas 

kaubaveokoridori osas võrgustikus. Seda tehakse pärast kaubaveokoridori haldusorgani ettepanekut 

ning järgides artiklis osutatud põhimõtteid ja plaane.
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vii) Erand

Komisjon tegi ettepaneku, et liikmesriik võib vajadusel teha erandi määruse sätetest, edastades 

komisjonile põhjendatud erandi tegemise taotluse. Komisjon peaks tegema otsuse taotluse suhtes 

vastavalt kindlaksmääratud nõuandemenetlusele, võttes arvesse nii geograafilist asendit kui ka 

raudteekaubaveo teenuste arengut erandi tegemise taotluse esitanud liikmesriigis.

Nõukogu jättis komisjoni ettepanekus esitatud ja eespool nimetatud sätte välja. Selle asemel nõustus 

nõukogu „üleminekumeetmeid” käsitleva artikliga, milles sätestatakse, et käesoleva direktiivi 

rakendamise kohustus ei kehti Küprose Vabariigi ja Malta Vabariigi suhtes, kuni nende 

territooriumil puudub raudteesüsteem.

Euroopa Parlament järgis komisjoni ettepanekut.

3. Muud Euroopa Parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekud

Muud muudatusettepanekud, mida ei ole nõukogu esimese lugemise seisukohas, käsitlevad 

eelkõige:

– viide raudteekaubaveo optimeerimisele ja töökindlusele;

– teadusuuringute ja Marco Polo programmid ning muud liidu poliitikavaldkonnad ja fondid, 

näiteks ühtekuuluvusfond;

– tõhusate ja piisavate ühenduste rajamine teiste veoliikidega tõhusa ja ühtse 

kaubaveovõrgustiku loomiseks;

– tulemuslikkuse näitajate kindlaksmääramise kord;

– artiklis 2 osutatud mõistete muudatused;

– rakenduskava kohandamine;

– viite lisamine võimalikele kitsaskohtadele;

– kaubaveokoridori parandamise kava;

– korrapäraselt ajakohastatav turu-uuring;

– kaubaveokoridori väljaehitamise ja tulemuslikkuse parandamise kavad;
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– kaubaveokoridori kasutada kavatsevad taotlejad;

– investeeringute kavade strateegia;

– investeeringute kavad;

– reservvõimsus;

– tasu rongiliinide eest, mis on eraldatud, kuid jäänud kasutamata;

– eelistuste eeskirjad;

– erinevate tulemuslikkusskeemide kooskõla;

– teave, mida raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja muud kolmandad osapooled, kes on seotud 

rahvusvaheliste läbilaskemahtude jaotamisega, annavad reguleerivatele organitele.

III. Järeldus

Nõukogu on oma esimese lugemise seisukoha kehtestamisel võtnud täiel määral arvesse komisjoni 

ettepanekut ja Euroopa Parlamendi esimese lugemise arvamust. Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekute osas on nõukogu arvamusel, et nõukogu esimese lugemise seisukohas 

sisaldub kas põhimõtteliselt, osaliselt või täielikult osa Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutest.

__________________
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Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks 

kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta [esimene lugemine] 
(ÕA+A)
- Vastuvõtmine
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused
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Rootsi avaldus

Rootsi on seisukohal, et kaupade veole tuleb kiireloomuliselt anda parem juurdepääs Euroopa 

raudteevõrgustikule. Keskkonnapoliitilistel põhjustel ja globaalse soojenemise vastu võitlemiseks 

on oluline alustada raudteetranspordi võimaluste kasutamist suurte kaubaveokoguste tõhusaks 

kaugtranspordiks. Rootsi arvates on poliitiline kokkulepe „Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks 

kasutatavat Euroopa raudteevõrgustikku käsitleva ettepaneku” suhtes samm õiges suunas, kuigi 

kokkulepe ei ole nii kaugeleulatuv kui sooviti. Rootsi toetab seega nimetatud kokkulepet, kuid leiab 

samas, et oleks võidud teha täiendavaid jõupingutusi nii raudteekoridoride kasutamise tingimuste 

kui rahvusvaheliste raudteevedude turu nõudlusele kohandatud uute raudteekoridoride loomise 

võimaluste suhtes.
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2008/0247 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel 
nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoha kohta,  

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (konkurentsivõimeliseks 
kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) vastuvõtmist 
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2008/0247 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel 
nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoha kohta, 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (konkurentsivõimeliseks 
kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) vastuvõtmist 

 
(EMPs kohaldatav tekst) 

1. TAUST 

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise kuupäev: 
(dokument KOM(2008) 852 (lõplik) – 2008/0247 (COD)): 

11.12.2008 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev (esimene lugemine): 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 

Regioonide Komitee arvamuse kuupäev: 

Nõukogu esimese lugemise seisukoha ühehäälse vastuvõtmise 
kuupäev: 

23.4.2009 

15.7.2009 

7.10.2009 

22.2.2010 

 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Määruse ettepaneku eesmärk on kaasata liikmesriigid ja eelkõige asjaomased 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava 
rahvusvahelistest kaubaveokoridoridest koosneva Euroopa raudteevõrgustiku 
väljaarendamisse. 

Kõnealuste koridoridega tagataks kaubarongidele võimalus sõita kõrgekvaliteedilistel 
trassidel, et rongide liikumine muutuks usaldusväärsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. 
Koridoride loomine võimaldaks anda raudtee-kaubaveo käsutusse suuremad võimsused. 

Selle saavutamiseks teeb komisjon ettepaneku keskenduda kaubaveo koridoride loomisel 
neljale valdkonnale, milles tuleb:  

– tõhustada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelist koostööd nii infrastruktuuridega 
seotud operatiivjuhtimisel kui ka investeerimisel. Tõhustamiseks tuleb iga raudteekoridori 
jaoks luua haldusstruktuur; 

– suurendada koridorides raudteekaubaveole eraldatud läbilaskevõimsuse usaldusväärsust; 

– edendada raudteeinfrastruktuuri ja kaubaterminalide (mere- ja siseveesadamad, rongide 
sorteerimisjaamad jne) juhtimise koordineerimist; 
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– tagada, et kõikidel ettevõtjatel oleks diskrimineerimisvaba juurdepääs kõnealustele 
kaubaveokoridoridele.  

3. ÜLDISED MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

Nõukogus esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoht sisaldab komisjoni esialgse ettepaneku 
peamisi põhimõtteid. Koridoride valiku, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelise koostöö 
ning kaubaveole antud eelisõigusega seotud üksikasjades on ettepanekut siiski nõrgendatud. 

Lisaks on välja jäetud sellised üksikasjad nagu volitatud taotlejatega seotud sätted ja kohustus 
kasutada rahvusvaheliste liinide puhul ühtset kontrollpunkti. 

Vaatamata osutatud muudatustele leiab komisjon, et nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud 
seisukoht vastab endiselt esialgses ettepanekus püstitatud eesmärkidele. 

4. ÜKSIKASJALIKUD MÄRKUSED NÕUKOGU ESIMESEL LUGEMISEL 
VASTUVÕETUD SEISUKOHA KOHTA 

4.1. Komisjoni ettepaneku peamised muudatused 

– Raudtee-kaubaveokoridoride valik (artikkel 3)  
 
Komisjoni esialgse ettepanekuga on ette nähtud, et iga liikmesriik ehitab välja üks kuni 
kolm koridori, mis valitakse välja liikmesriikide ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
põhjendatud ettepanekute alusel. Nõukogu pakub välja kaheetapilise lähenemisviisi: 
esimene rühm koridore valitakse välja kaasotsustusmenetluse alusel, esitatakse määruse 
lisas ja luuakse määruse vastuvõtmisele järgneva kolme aasta jooksul; muud koridorid 
(vähemalt üks liikmesriigi kohta) valitakse välja liikmesriikide põhjendatud ettepanekute 
alusel. 
 
Kuna ettepaneku eesmärk on luua turu vajadustele vastavad koridorid, määratakse esimene 
rühm koridore kindlaks poliitilise otsuse alusel. Poliitilise otsuse põhimõte on aga 
vastuolus õigusalase ettepaneku põhieesmärgiga, milleks on infrastruktuuride 
riikidevahelise juhtimise tõhustamine, mis erineb uute infrastruktuuride ehitamise 
eesmärgist. 

– Koridoride haldamine (artikkel 7)  
 
Esialgse ettepanekuga on ette nähtud põhiliselt raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tegevusel 
põhinev teljepõhine haldusstruktuur, milleks luuakse haldusorgan, kellel on juhataja ja kes 
ise on sõltumatu juriidiline isik. Nõukogu soovis selle organi struktuuri pehmendada (välja 
on jäetud nii juhataja ametikoht kui ka sõltumatu juriidilise isiku staatus) ja teatavate 
ERTMSi koridoride praegusest kogemusest lähtudes tagada liikmesriikidele 
järelevalvevõimalus, luues selleks liikmesriigi esindajatest koosneva juhatuse.  
 
Komisjon saab sellise järelevalve lisamisega nõustuda juhul, kui sellega ei seata kahtluse 
alla raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate juhtimisalast sõltumatust. 
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– Ühtne kontrollpunkt (artikkel 12)  
 
Esialgse ettepanekuga on ette nähtud, et kõik rahvusvahelise trassi taotlused tuleb esitada 
koridori ühtsele kontrollpunktile. Nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoha 
kohaselt on ühtse kontrollpunkti kasutamine vabatahtlik. Komisjon on nende muudatustega 
nõus. 

– Kaubarongide läbilaskmiseks vajaliku võimsuse tagamine (artikkel 13)  
 
See artikkel kujutab endast määruse põhiosa. Ettepaneku tegelik eesmärk on tagada 
kaubarongide läbilaskmiseks vajalik usaldusväärne ja täiendav kasutajate vajadustele 
vastav võimsus. Kaubarongide suhtes kohaldatava läbilaskevõimsuse taotlemine sõltub 
turu vajadustest ning seda ei ole võimalik eelnevalt ja aasta varem kindlaks määrata nagu 
reisirongide puhul.  
 
Sellest tuleneb ka komisjoni ettepanek näha ette läbilaskevõimsuse eelnev eraldamine, 
mida oleks võimalik teha iga-aastaste sõiduplaanide kindlaksmääramise etapis, samuti 
reservläbilaskevõimsus iga-aastastes sõiduplaanides, mille arvelt oleks võimalik rahuldada 
kaubarongide jaoks täiendava läbilaskevõimsuse ad hoc taotlusi.  
 
Kuigi nõukogu järgis komisjoni ettepanekut, muutes seda veelgi lihtsamini rakendatavaks 
(varem kindlaksmääratud liinide täpsustamine), tahab ta piirata läbilaskevõimsuse eelneva 
eraldamise mõju ja reservläbilaskevõimsust, osutades ka reisijateveo vajadustele.  

– Tähtsuse järjekord liiklushäirete korral (artikkel 15)  
 
Komisjoni ettepanekus on sätestatud, et sõiduplaaniga ettenähtud ajast kinnipidav rong 
peaks ka liiklushäirete esinemise korral saama järgida sõiduplaani. Nõukogu esimesel 
lugemisel vastuvõetud seisukoha kohaselt tuleb „vähendada raudteevõrgu töökorra 
taastamise aega” (A) „võttes arvesse kõigi transpordiliikide vajadusi” (B).  
 
Nõukogu poolt lisatu (A osa) on direktiivi 2001/14/EÜ kohaselt liiane. B osa ei ole 
piisavalt selge ega lihtsasti mõistetav õiguslik säte. See võib anda alust tõlgendusteks, mis 
võivad olla vastuolus määruse eesmärkidega. 

– Koridoride loomist või muutmist reguleerivate kriteeriumide loetelu muutmine 
 
Komisjoni ettepaneku ja 11. juuni 2009. aasta poliitilise kokkuleppega on ette nähtud 
võimalus muuta komiteemenetlusega (kontrolliga regulatiivmenetlus) II lisas esitatud 
kriteeriumide loetelu.  
 
ELi toimimise lepingu jõustumisega asendati komitoloogia delegeeritud õigusaktidega. 
Sellega seoses on komisjon järgmisel seisukohal: 

• Komisjoni volituste delegeerimise raamistik: Püüdes piiritleda komisjoni volitusi 
delegeeritud õigusaktide osas, kohustab nõukogu komisjoni järgima teiseseid 
õigusakte, võttes arvesse raudteepoliitika olulisi elemente.  
 
Nõukogu selline lisandus ei ole kooskõlas delegeeritud õigusaktidega seotud 
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nõuetega. Lisandus on liigne ka seetõttu, et asutamislepingute täitmise 
järelevalvajana järgib komisjon iseenesestmõistetavalt teiseseid õigusakte. 

• Delegeerimine ja vastuväited delegeeritud õigusaktide suhtes: Vastavalt teatisele 
ELTLi artikli 290 rakendamise kohta ja lähtudes nõukogu seisukohas osutatud 
erimeetmete analüüsi tulemustest ning võttes samuti arvesse nõukogu tekstis 
sätestatud tagasivõtmise õigust, eelistab komisjon volituste delegeerimist 
määramata tähtajaga, kuid võib nõustuda ka nõukogu lähenemisviisiga (5 aastat, 
automaatselt uuenev). Lisaks avaldab komisjon kahetsust, et nõukogu soovis 
esimesel lugemisel kehtestada nõukogule ja parlamendile kolmekuulise 
vastuväidete esitamise tähtaja. Komisjon eelistab vastuväidete esitamiseks 
kahekuulist tähtaega, mida on võimalik nõukogu või parlamendi algatusel 
pikendada ühe kuu võrra. See võimaldaks suuremat menetlustõhusust, seadmata 
samas kahtluse alla kolmekuulise kogutähtaja otstarbekust.  

• Konsulteerimine ekspertidega: Komisjon on võtnud teadmiseks põhjenduse, 
millega delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise käigus muudetakse 
ekspertidega konsulteerimine kohustuslikuks. Komisjon on arvamusel, et 
eksperdirühmadel ei saa olla ametlikku institutsioonilist rolli. Seega ei tohiks 
põhiõigusakti tekstis olla sellist põhjendust. Selles seoses viitab komisjon ka 9. 
detsembri 2009. aasta teatisele. 

4.2. Parlamendi muudatusettepanekud, mis kajastuvad nõukogu esimesel lugemisel 
vastuvõetud seisukohas tervikuna või osaliselt 

– Koridoride haldamine  
 
Koridoride haldamise eest vastutavad kaks organit: juhtimiskomitee, mis koosneb 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate esindajatest, ja juhatus, mis koosneb liikmesriikide 
esindajatest (muudatusettepanek 31). Komisjoni esialgse ettepanekuga oli ette nähtud 
ainult üks organ, mis koosnes infrastruktuuri-ettevõtjate esindajatest. 
 
Liikmesriikidepoolne tugevdatud järelevalve on võimalik, kui sellega ei seata kahtluse alla 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate juhtimisalast sõltumatust. 

– Liikluse korraldamise eeskirjad  
 
Nii Euroopa Parlament (muudatusettepanek 62) kui ka nõukogu on lõdvendanud liikluse 
korraldamise eeskirju liiklushäirete esinemise korral. Komisjon nõustub, et eeskirja 
„sõiduplaaniga ettenähtud ajast kinnipidav kaubarong peab jätkama reisi sõiduplaani 
kohaselt” tuleks kohaldada „võimaluse korral” ja mitte süsteemselt. 
 
Komisjon ei saa aga nõustuda sellega, et kõnealune eeskiri ei kehti tipptundidel, see 
tähendab päeva neil ajavahemikel, kui seda võiks vaja olla. Komisjon leiab, et eesmärk 
pöörduda võimalikult kiiresti tagasi ettenähtud olukorra juurde esineb juba olemasolevas 
õigusaktis. Selle lisamine teksti ei ole seega vajalik.  
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4.3. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mille komisjon kiidab heaks ja mis 
ei kajastu nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukohas 

– Läbilaskevõimsuse eraldamine  
 
Euroopa Parlamendi sellekohased muudatusettepanekud (muudatusettepanekud 52 ja 54–
58) ei muuda komisjoni esialgse ettepaneku sisu. Seevastu sisaldab nõukogu esimesel 
lugemisel vastuvõetud seisukoht viiteid reisijateveole, mis muudab sõnumi ähmaseks ega 
tundu sobivat õigusakti, mille eesmärk on anda suuremaid tagatisi kaubaveole. 

– Koridoride valik  
 
Nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoht erineb Euroopa Parlamendi 
seisukohast, kuna sellele on lisatud koridoride loetelu, mis on kaasotsustusmenetluse 
korras vastu võetud. 

5. KOKKUVÕTE 

Komisjon leiab, et nõukogu esimesel lugemisel ühehäälselt vastuvõetud seisukoht võib kaasa 
aidata ettepaneku üldiste eesmärkide saavutamisele vaatamata liiga poliitilisele 
lähenemisviisile, mis ei ole piisavalt suunatud turu tegelikele vajadustele, ning puudujääkidele 
kaubarongide infrastruktuurile täiendavate tagatiste andmise osas. 

Komisjon väljendab siiski kahtlust raamistiku suhtes, mille nõukogu esitas seoses komisjoni 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt artikli 4 lõigule 8. 

Seepärast toetab komisjon nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukohta. 
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