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11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Põhjendus 7 

 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(7) Pädevad asutused peaksid 

määratlema avaliku teenindamise 

kohustuste kirjeldused avalikus 

reisijateveos. Sellised kirjeldused peaksid 

olema vastavuses poliitiliste eesmärkidega, 

mis on kindlaks määratud liikmesriikide 

ühistranspordipoliitikat käsitlevates 

dokumentides. 

(7) Pädevad asutused peaksid 

määratlema avaliku teenindamise 

kohustuste kirjeldused avalikus 

reisijateveos. Sellised kirjeldused peaksid 

olema vastavuses poliitiliste eesmärkidega, 

mis on kindlaks määratud liikmesriikide 

ühistranspordipoliitikat käsitlevates 

dokumentides, ning neid peaksid toetama 

vastavad transpordikavad, mille on vastu 

võtnud nende piirkondade pädevad 

asutused, kus transporditeenuseid 

vajatakse. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid vastutavad oma transpordipoliitika üldsuuniste eest, kuid pädevus kehtestada 

transpordikavadele vastavaid avaliku teenindamise kohustusi peab kuuluma neile pädevatele 

asutustele, kellel on õigus sõlmida raudteeteenuste avaliku teenindamise lepinguid. 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(13) Sotsiaal- ja tööõiguse nõuete 

asjakohaseks integreerimiseks avaliku 

reisijateveoteenuse osutamist käsitlevate 

avaliku teenindamise lepingute sõlmimise 

menetlusse, peaksid avaliku teenuse 

osutajad avaliku teenindamise lepingute 

täitmisel täitma sotsiaal- ja tööõiguse 

valdkonna kohustusi, mis on kohaldatavad 

selles liikmesriigis, kus avaliku 

teenindamise leping sõlmitakse, ning mis 

tulenevad õigusnormidest ja otsustest nii 

riiklikul kui ka liidu tasandil, samuti 

kohaldatavatest kollektiivlepingutest, 

tingimusel et sellised siseriiklikud 

õigusnormid ja nende kohaldamine on 

kooskõlas liidu õigusega. 

(13) Sotsiaal- ja tööõiguse nõuete 

asjakohaseks integreerimiseks avaliku 

reisijateveoteenuse osutamist käsitlevate 

avaliku teenindamise lepingute sõlmimise 

menetlusse, peaksid avaliku teenuse 

osutajad avaliku teenindamise lepingute 

täitmisel täitma sotsiaal- ja tööõiguse 

valdkonna kohustusi, mis on kohaldatavad 

selles liikmesriigis, kus avaliku 

teenindamise leping sõlmitakse, ning mis 

tulenevad õigusnormidest ja otsustest nii 

riiklikul kui ka liidu tasandil, samuti 

kohaldatavatest kollektiivlepingutest. 

Or. en 

Selgitus 

Liidu õiguse järgimine, samuti õigusnormidest ja otsustest ning kohaldatavatest 

kollektiivlepingutest kinnipidamine on õigusakti tekstis juba mainitud: puudub vajadus lisada 

täiendavaid tingimusi, mida liikmesriigid niigi järgivad. 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

(14) Kui liikmesriigid nõuavad, et 

valitud uus avaliku teenuse osutaja peab 

üle võtma eelmise teenuseosutaja poolt 

tööle võetud töötajad, tuleks neile 

töötajatele anda õigused, mis oleksid neile 

antud nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ4 

tähenduses ülemineku korral. 

Liikmesriikidel peaks olema vabadus 

selliseid sätteid vastu võtta. 

(14) Kui liikmesriigid nõuavad, et 

valitud uus avaliku teenuse osutaja peab 

üle võtma eelmise teenuseosutaja poolt 

tööle võetud töötajad, tuleks neile 

töötajatele anda samad õigused, mis 

oleksid neile antud nõukogu direktiivi 

2001/23/EÜ4 tähenduses ülemineku korral. 

Liikmesriikidel ei tohiks takistada 

tagamast töötajate muude õiguste kui 

nende, mis on hõlmatud direktiiviga 

2001/23/EÜ, üleviimise tingimusi, võttes 

seejuures vajadusel arvesse siseriiklike 

õigusnormide, haldussätete, 

kollektiivlepingute või tööturu osapoolte 

vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud 

sotsiaalseid standardeid. 

__________________ __________________ 

4 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 

2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 

nende osade üleminekul töötajate õigusi 

kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 

lk 16). 

4 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 

2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 

nende osade üleminekul töötajate õigusi 

kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 

lk 16). 

Or. en 
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Vastav põhjendus määruses 1370/2007 on selgem ning tagab liikmesriikide eesõigused 

sotsiaalsete standardite ja tööõiguse valdkonnas. 
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 Tagasilükkamisettepanek 

 Euroopa Parlament lükkab nõukogu 

esimese lugemise seisukoha tagasi. 

Or. en 
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Artikkel 4 – lõige 6 

 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

6. Kui pädevad asutused nõuavad 

vastavalt siseriiklikule õigusele avaliku 

teenuse osutajatelt teatud kvaliteedi- ja 

sotsiaalsete standardite järgimist või 

sotsiaalsete ja kvalitatiivsete kriteeriumide 

kehtestamist, lisatakse need standardid ja 

kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja 

avaliku teenindamise lepingutesse. Võttes 

arvesse direktiivi 2001/23/EÜ sisaldavad 

sellised pakkumisdokumendid ja avaliku 

teenindamise lepingud, kui see on 

kohaldatav, teavet ka eelmise 

teenuseosutaja poolt tööle võetud töötajate 

üleminekuga seotud õiguste ja kohustuste 

kohta. 

6. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 

liidu õigust, sealhulgas tööturu osapoolte 

vahel sõlmitud representatiivseid 

kollektiivlepinguid, nõuavad pädevad 

asutused valitud avaliku teenuse osutajalt, 

et see tagaks töötajatele töötingimused, 

mis vastavad siduvatele riiklikele, 

piirkondlikele ja kohalikele sotsiaalsetele 

normidele, ja/või rakendaks 

kohustuslikku personali üleminekut 

teenuse osutaja muutuse korral. Sellise 

ülemineku korral tagatakse eelmise 

teenuseosutaja töölevõetud töötajatele 

samad õigused, mis neil oleks juhul, kui 

nad oleks üle viidud direktiivi 2001/23/EÜ 

kohaselt. Kui pädevad asutused nõuavad 

avaliku teenuse osutajatelt teatud 

sotsiaalsete standardite järgimist, peavad 
pakkumisdokumendid ja avaliku 

teenindamise lepingud sisaldama 

asjaomaste töötajate loetelu, töötajate 

lepingujärgsete õiguste läbipaistvalt 

esitatud üksikasju ning tingimusi, mille 

alusel on töötajad teenustega seotud. 

Or. en 
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Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud teksti taastamine. (P7 TA (2014) 

0148) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

2a. Avaliku reisijateveoteenuse 

osutamist raudteel käsitlevad avaliku 

teenindamise otselepingud, mis on 

sõlmitud muu menetluse kui ausa võistleva 

pakkumismenetluse alusel alates … 

[käesoleva muutmismääruse (st11198/16) 

jõustumise kuupäevast] kuni 2. detsembrini 

2019, võivad jääda jõusse kuni nende 

kehtivusaja lõpuni. Erandina artikli 4 

lõikest 3 ei ületa selliste lepingute kestus 

kümmet aastat, välja arvatud juhul, kui 

kohaldatakse artikli 4 lõiget 4. 

2a. Avaliku reisijateveoteenuse 

osutamist raudteel käsitlevad avaliku 

teenindamise otselepingud, mis on 

sõlmitud muu menetluse kui ausa võistleva 

pakkumismenetluse alusel alates … 

[käesoleva muutmismääruse (st11198/16) 

jõustumise kuupäevast] kuni 2. detsembrini 

2019, võivad jääda jõusse kuni nende 

kehtivusaja lõpuni. 

Or. en 

Selgitus 

Sellised sätted, nagu on artikli 4 lõigetes 3 ja 4, tuleb säilitada kooskõlas keskkonnasõbralike 

eesmärkidega, sest need sätted käsitlevad mitmeliigilisi lepinguid, milles raudtee- jt 

rööbastranspordiliikide osakaal ületab 50% nimetatud teenuste väärtusest. 

 

 


