
EUROOPA PARLAMENT

2014











2019

Istungidokument

C8-0424/2016
2013/0013(COD)

ET

27/10/2016

NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHT

Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-
ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

Dok. 11197/1/2016
12858/16 Avaldused
COM(2016)0688

ET ET





11197/1/16 REV 1 
ET

 

 
Euroopa Liidu 
Nõukogu  

 
 
 
 
 
 
Brüs s e l, 18. oktoober  2016 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

Ins tituts ioonidevaheline  
dokument: 

2013/0013 (COD) 
 

  

 

SEADUS ANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID 
Teema: Nõukogu es imese  lugemise  se isukoht eesmärgiga  võtta  vas tu EUROOPA 

PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega  tunnis ta takse  kehte tuks  
nõukogu määrus  (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-e ttevõtja te  finantskohus tus te  
ja  soodus tus te  tasendamise  ühis reeglite  kohta  
- Nõukogu poolt vas tu võe tud 17. oktoobril 2016 

 



11197/1/16 REV 1 1
ET

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

MÄÄRUS (EL) 2016/…,

…,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 

raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste 

tasendamise ühisreeglite kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91 ja 109,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3

1 ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
2 ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
3 Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata) ja nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta esimese lugemise seisukoht (Euroopa 
Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas 
seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/691 võimaldab liikmesriikidel hüvitada 40-le loetletud 

raudteeveo-ettevõtjale maksekohustusi, mida teiste transpordiliikide ettevõtjad toetama ei 

pea. Tasendamisreeglite õige kohaldamise tulemuseks on see, et liikmesriigid vabastatakse 

riigiabist teatamise kohustusest.

(2) Vastu on võetud mitmeid liidu õigusakte, millega avatakse raudtee-kaubaveoturg ja 

rahvusvaheline raudtee-reisijateveoturg konkurentsile ning millega kehtestatakse teatavad 

aluspõhimõtted (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL2), mis hõlmavad 

seda, et raudteeveo-ettevõtjaid juhitakse samamoodi nagu äriühinguid, et raudteetaristu 

läbilaskevõime jaotamise ja kasutustasude määramise eest vastutavad üksused peavad 

olema lahutatud raudteeveoteenuseid osutavatest üksustest ning et nende 

raamatupidamisarvestus tuleb hoida lahus, et liidu kriteeriumide kohaselt litsentsitud mis 

tahes raudteeveo-ettevõtjal peaks olema juurdepääs raudteetaristule õiglasel ja 

mittediskrimineerival alusel ning et taristuettevõtjad võivad saada riigilt rahastamist.

(3) Määrus (EMÜ) nr 1192/69 ei ole praegu kehtivate õigusmeetmete suhtes järjekindel ega 

nendega kooskõlas. Pidades eelkõige silmas liberaliseeritud turgu, kus raudteeveo-

ettevõtjad otseselt konkureerivad kõnealuste loetletud raudteeveo-ettevõtjatega, ei ole 

enam asjakohane neid kaht ettevõtjarühma erinevalt kohelda.

1 Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate 
finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (EÜT L 156, 28.6.1969, 
lk 8).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega 
luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32).
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(4) Selleks et kaotada liidu õiguskorrast ebajärjepidevus ning seda asjakohasuse minetanud 

õigusakti kehtetuks tunnistamisega lihtsustada, on asjakohane tunnistada määrus (EMÜ) 

nr 1192/69 kehtetuks.

(5) Liikmesriigid võivad jätkata toetuse maksmist liiklussõlmerajatiste kulude katteks 

direktiivi 2012/34/EL artikli 8 alusel. Nad võivad siiski vajada aega oma siseriikliku 

õiguse ja haldussätete muutmiseks, et võtta arvesse määruse (EMÜ) nr 1192/69 kehtetuks 

tunnistamist. Seetõttu ei peaks nimetatud kehtetuks tunnistamine koheselt jõustuma 

määruse (EMÜ) nr 1192/69 IV lisaga hõlmatud juhtudel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud sätted, mida kohaldatakse 

IV liigiga seotud finantskohustuste ja soodustuste tasendamise suhtes nimetatud määruse IV lisaga 

hõlmatud juhtudel. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse jätkuvalt kuni 31. detsembrini 2017.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist 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. SISSEJUHATUS

1. Komisjon edastas 30. jaanuaril 2013 nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

ettepaneku, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-

ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta1.

2. Nimetatud ettepanek esitati nn neljanda raudteepaketi osana koos viie muu ettepanekuga. 

Läbirääkimistel käsitleti ettepanekuid kahes grupis: tehniline sammas ja turusammas. 

Käesolev ettepanek on turusamba osa.

3. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse ettepaneku kohta vastu 10. juulil 

2013. Regioonide Komitee võttis oma arvamuse vastu 8. oktoobril 2013.

4. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 26. veebruaril 2014.

5. Nõukogu jõudis 3. detsembri 2014. aasta istungil (transport, telekommunikatsioon ja 

energeetika) kokkuleppele („üldine lähenemisviis“)2 ettepaneku suhtes, millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus 1192/69.

6. Euroopa Parlamendiga jõuti kompromissteksti suhtes kokkuleppele 19. aprillil 2016.

7. Nõukogu võttis kompromissteksti suhtes vastu poliitilise kokkuleppe3 20. septembril 2016.

8. Võttes arvesse eespool nimetatud kokkuleppeid, võttis nõukogu pärast teksti õiguskeelelist 

viimistlemist oma esimese lugemise seisukoha vastu 17. oktoobril 2016 Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 294 sätestatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

1 EÜT L 156, 28.6.1969, lk 283.
2 Vt dok 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Vt dok 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. EESMÄRK

9. Ettepaneku ainus eesmärk on tunnistada kehtetuks aegunud määrus, mis võeti vastu siis, kui 

raudteeteenuseid osutavad organisatsioonid täitsid teatavaid avaliku sektori ülesandeid. 

Määrusega oli loodud selliste ülesannete täitmisest tulenevate kulude hüvitamise ja hüvede 

raamistik.

III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

10. Nõukogu leiab, et määrus (EMÜ) nr 1192/69 ei ole enam vastavuses raudteesektori 

tänapäevase korraldusega. Nõukogu on siiski teadlik, et määrust kasutatakse endiselt, eriti 

teatavate raudteeületuskohtadega seotud kulude hüvitamisel. Seega on 

raudteeületuskohtadega seotud kulude hüvitamise osas põhjendatud näha ette 

üleminekuperiood, mis tagaks sujuva ülemineku uuele süsteemile.

IV. KOKKUVÕTE

11. Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milles nõukogu ja Euroopa 

Parlament komisjoni toetusel kokku leppisid.

12. Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni (TRAN) esimees kinnitas seda 

kompromissi oma 13. juuli 2016. aasta kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) 

eesistujale.

13. Nõukogu seisukohas võetakse täielikult arvesse komisjoni ettepanekut ja Euroopa Parlamendi 

esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid. Nõukogu on seepärast seisukohal, et tema 

esimese lugemise seisukoht kujutab endast tasakaalustatud kompromissi.
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I/A-PUNKTI MÄRKUS 
Saatja : Nõukogu peasekre ta riaa t 
Saa ja : Ala lis te  es inda ja te  komitee  / nõukogu 
Teema: Ee lnõu: Euroopa  Parlamendi ja  nõukogu määrus , millega  tunnis ta takse  

kehte tuks  nõukogu määrus  (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-e ttevõtja te  
finantskohus tus te  ja  soodus tus te  tasendamise  ühis reeglite  kohta  (es imene 
lugemine) 
 Nõukogu es imese  lugemise  se isukoha  ja  nõukogu põhjendus te  

vas tuvõtmine  
 

1. Komisjon edastas 31. jaanuaril 2013 nõukogule eespool nimetatud ettepaneku,1 mis tugineb 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 91 ja 109.

2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 10. juulil 20132. Regioonide 

Komitee esitas oma arvamuse 8. oktoobril 20133.

3. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 26. veebruaril 20144.

1 Dok 6015/13.
2 ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
3 ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
4 Dok 6830/14.
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4. Nõukogu (üldasjad) jõudis oma 3484. istungil 29. septembril 2016 eespool nimetatud määrust 

käsitleva nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes poliitilisele kokkuleppele1.

5. Alaliste esindajate komiteel palutakse soovitada nõukogul võtta ühe oma eelseisva istungi 

päevakorra A-punktina vastu dokumendis 11197/16 esitatud nõukogu esimese lugemise 

seisukoht ning dokumendis 11197/16 ADD 1 esitatud põhjendused.

1 Kooskõlas Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni esimehe poolt 13. juulil 
2016. aastal COREPERi eesistujale saadetud kirjaga peaks Euroopa Parlament oma teisel 
lugemisel nõukogu esimese lugemise seisukoha ilma muudatusettepanekuteta heaks kiitma.
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EUROOPA 
KOMISJON  

Brüssel, 24.10.2016  

COM(2016) 688 final 

2013/0013 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS 

EUROOPA PARLAMENDILE, 

 

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel 

 

ning milles käsitletakse 

nõukogu seisukohta seoses järgmise õigusakti vastuvõtmisega: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 

raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 
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2013/0013 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 

EUROOPA PARLAMENDILE, 

 

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel 

 

ning milles käsitletakse 

nõukogu seisukohta seoses järgmise õigusakti vastuvõtmisega: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 

raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

1. TAUSTTEAVE 

30. jaanuaril 2013 võttis komisjon Euroopa raudteeveoteenuste kvaliteedi parandamiseks ja 

teenuste valiku suurendamiseks vastu kuuest seadusandlikust ettepanekust koosneva 

ulatusliku paketi. 

Selleks et muuta raudtee reisijate jaoks atraktiivsemaks transpordiviisiks ja soodustada ühelt 

transpordiliigilt teisele üleminekut, on vaja parandada teenuste kvaliteeti ja tõhusust. Avaliku 

sektori nappe vahendeid on võimalik majanduslikult paremini ja jätkusuutlikumalt ära 

kasutada. 

Kõnealuse paketiga soovitakse ka soodustada innovatsiooni ELi raudteesektoris, et täita 

kasutajate ootusi. Selleks kasutatakse kolme omavahel seotud eri võimalust: 

(1) riigisisese reisijateveoturu avamine konkurentsile ja pakkumismenetluse 

kohustuslikuks muutmine teenuste riigihankelepingute sõlmimisel; 

(2) taristuettevõtjate sõltumatuse suurendamine nii, et nad kontrolliksid kõiki 

raudteevõrgu põhifunktsioone ja tagaksid kõigile õiglase juurdepääsu 

raudteetaristule; 

(3) Euroopa Liidu Raudteeameti osatähtsuse suurendamine ja selle muutmine ühtseks 

kontaktpunktiks, mis annab ettevõtjatele välja üleeuroopalisi veeremi turule laskmise 

lube ja üleeuroopalisi ohutustunnistusi. 

 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev 

(dokument COM(2013) 26 final – 2013/0013 COD): 

 

 

31. jaanuar 2013 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev:   

11. juuli 2013. 

Regioonide Komitee arvamuse kuupäev:  8. oktoober 2013. 

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine:  26. veebruar 2014. 



 

ET 3   ET 

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 17. oktoober 2016.  

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Komisjoni ettepaneku (milles käsitletakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1192/69 (raudtee-

ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite koha) kehtetuks 

tunnistamist) üldine eesmärk on kõrvaldada vastuolud ELi õiguskorras ning komisjoni 

õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi eesmärke silmas pidades aidata aegunud 

õigusakti tühistamisega lihtsustada ELi õiguskorda.  

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 (edaspidi „määrus“) ei ole praegu kehtivate õigussätete suhtes 

järjekindel ega nendega kooskõlas mitmel põhjusel. 

 Kuna raudteeveo-ettevõtjaid tuleb juhtida kooskõlas äriühingute suhtes kohaldatavate 

põhimõtetega, ei ole riigil lubatud hüvitada kindlustust, pensione ega muid 

tegevuskulusid (v.a avalike teenuste osutamise hüvitamine). Lisaks sellele, et 

kõnealune põhimõte on üldisemalt sätestatud asutamislepingus seoses riigiabi 

eeskirjadega, on see ka konkreetsemalt välja toodud raudteeveo-ettevõtjatele antavat 

riigiabi käsitlevates suunistes (2008/K 184/07). 

 Nende raudteeveo-ettevõtjate loetelu, kellel on õigus saada hüvitist määruse alusel, ja 

hüvitisliigid, mida võib maksta raudteeveo-ettevõtjatele, eeldavad taristu haldamise 

integreerimist raudteeveo-ettevõtjate tegevusse, mis on vastuolus oluliste ülesannete 

lahususe ja raamatupidamisarvestuste lahususe põhimõttega. 

 Määruse kohaselt on üksnes 40 raudteeveo-ettevõtjal õigus saada hüvitist. Määruse 

vastuvõtmise ajal näis, et see ei tekita probleeme, kuna turgu valitsevad raudteeveo-

ettevõtjad konkureerisid oma tegevuses üksnes teiste transpordiliikidega, mitte teiste 

raudteeveo-ettevõtjatega. Seevastu liberaliseeritud turul, kus raudteeveo-ettevõtjad 

otseselt konkureerivad tavapäraste monopolidega, ei ole rahalise hüvitise maksmine 

vaid teatavatele raudteeveo-ettevõtjatele enam põhjendatud. Kui raudteeveo-

ettevõtjate suhtes kehtivad eri finantstingimused (määrusest tulenevalt), ei tagata 

uutele turuletulijatele mittediskrimineerivaid juurdepääsutingimusi. Näiteks uutel 

turuletulijatel võib olla keeruline meelitada ligi töötajaid turgu valitsevatest 

raudteeveo-ettevõtjatest, kuna kõnealustel ettevõtjatel võib tänu määruse alusel 

saadavatele toetustele olla võimalik pakkuda soodsamaid pensionitingimusi. 

 Kõnealuses määruses on kehtivate õigusaktidega kooskõlas vaid IV liigi 

hüvitismaksed (samatasandiliste raudteeületuskohtade kulud). Need maksed 

hõlmavad kulusid, mis on seotud sellise taristuettevõtja ülesannetega, kes direktiivi 

2012/34/EL artikli 8 alusel võib saada riigilt rahastamist. Seega on ülearused ka need 

määruse sätted, kus käsitletakse IV liigi makseid. 

 3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

Nõukogus 17. oktoobril 2016 esimesel lugemisel vastu võetud seisukohas toetatakse 

komisjoni ettepaneku peamisi eesmärke, kuigi nõukogu otsustas edasi lükata määruse nende 

sätete kehtetuks tunnistamise, mis on kohaldatavad IV liigiga seotud finantskohustuste ja 

soodustuste tasendamise suhtes, nagu on sätestatud kõnealuse määruse IV lisas. Seepärast 

jätkatakse kõnealuste sätete kohaldamist kuni 31. detsembrini 2017. 



 

ET 4   ET 

4. JÄRELDUS 

Komisjon nõustub nõukogu seisukohaga ja võimaldab seega Euroopa Parlamendil võtta teisel 

lugemisel vastu lõplik tekst. Komisjoni arvates aitab nii turu- kui ka tehnikameetmete 

vastuvõtmine maksimaalselt parandada raudteeveo sektori teenuste kvaliteeti ja tõhusust ning 

konkurentsivõimet. 
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