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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu poolt teenuste sektorites, sh raudteetranspordi sektoris mitme aastakümne 
jooksul teostatud liberaliseerimise eri etapid on ajendatud Euroopa Liidu lepingu artikli 26 
rakendamisest ning on seetõttu põhjendatud.

Ühisturu väljakujundamine ei tohiks olla omaette eesmärk, vaid selle eesmärgiks peaks olema 
teenuste hinna langetamine tarbijate jaoks, säilitades samas teenuste kõrge kvaliteedi, mis 
oleks kõigile kättesaadav.

Liberaliseerimise eri etapid sektorites, kus teenuseid on läbi aegade osutanud avalik-
õiguslikud ettevõtted riiklike tegevusmonopolide raames, ei ole tagasivaates nimetatud kahte 
eesmärki täitnud.

Ainuüksi raudteetranspordi sektoris on küllalt põhjust rahulolematuseks:
 rahvusvahelise reisijateveo puhul, kus avatud konkurents on toiminud alates 2010. 

aastast, ei ole suurenenud konkurents hindu märgatavalt langetanud ning on viinud 
nende endiste piiriüleste liinide sulgemiseni, mida ei olnud võimalik ühitada 
kiirraudteeliinidega. Lisaks ei ole sektoris järgnenud ootuspärast kasvu, sektori 
turuosad peaksid kasvama eeskätt ühendvedude arvelt, mitte raudteetranspordi 
siseselt;

 liberaliseerimisalases seadusandluses kõige edasijõudnuma riigi Suurbritannia 
reisijateveo puhul tõstab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esile Suurbritannia 
raudtee-reisijateveoteenuste kasutajate rahulolematust ja pidevat riigi sekkumise 
vajadust sektori ühtsuse tagamiseks (tariifid, ühendused, sõiduajad jne).

 siseriikliku reisijateveo osas on liidus algatatud koguni 15 rikkumismenetlust 
puuduliku ülevõtmise tõttu, mis annab tunnistust sellest, et liberaliseerimine on 
toimunud liiga kiires tempos ning peaks Euroopa integratsiooni toetamiseks toimuma 
nii, et ei kahjustata riiklikke süsteeme, mis on kodanikele pakkunud kvaliteetseid 
teenuseid paljude aastakümnete jooksul. 

Neid asjaolusid arvesse võttes ei tundu arvamuse koostajale raudtee-reisijateveoteenuste 
sektori edasine liberaliseerimine põhjendatud ning ta on oma muudatusettepanekus püüdnud 
vähendada liberaliseerimise võimalikku negatiivset mõju kodanike ja eelkõige sektoris 
töötavate inimeste jaoks mitme teguri abil:

 Võimalikult integreeritud juhtimise tagamine: taristu- ja veoettevõtjate selge 
eristamine on küll põhjendatud konkurentsi seisukohast, ent reisijate 
organisatsioonide, sektori ametiühingute või nn traditsiooniliste käitajate väljendatud 
hirmud sunnivad arvamuse koostajat ettevaatusele. On vägagi tõenäoline, et sellise 
selge vahetegemisega kaasneb väiksem ressursside ühiskasutamine seadmetesse 
investeerimisel ja see toob kaasa suurema halduskoormuse, mis avaldab negatiivset 
mõju teenuste kvaliteedile ja kasutajate turvalisusele. Seetõttu on arvamuse koostaja 
otsustanud riiklikule reguleerivale asutusele anda selles valdkonnas tegutsemisel 
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võimakult suure paindlikkuse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 28. veebruari 2013. aasta 
otsusele. 

 Liikmesriikidele võimalikult suure paindlikkuse tagamine, et nad saaksid valida, kas 
viia läbi pakkumismenetlus või sõlmida avaliku teenuse kontsessioonileping 
hankemenetlust korraldamata, suurendades oluliselt ülemmäärasid. 

 Sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku ühistranspordi riiklikesse kavadesse 
kasutajate ja töötajate kaitse ning keskkonnakaitse eeskirjade lisamine, mis hõlbustaks 
seeläbi hangetes nimetatud kvaliteedi-, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kriteeriumidega 
arvestamist. 

 Töötajate kaitse tõhustamine, tagades töötajatele igakülgse võimaluse vahetada 
töökohta uues, avalike teenuste kontsessiooni saanud ettevõttes, tugevdades 
üksustevahelist sotsiaalset dialoogi, täpsustades rongipersonali suhtes kohaldatavat 
tööõigust, eelkõige personali sertifitseerimise nõude kehtestamisega, paludes 
liikmesriikidel sätestada pakkuja ja selle alltöövõtjate sotsiaalne solidaarvastutus, et 
vältida sotsiaalset dumpingut.

 Vajaliku vastastikkuse tagamine liikmesriikide turgude avamisel.

 Liikmesriikidele rakendamisel pika üleminekuperioodi tagamine (kuni 2029. aastani), 
et anda liidu poliitikakujundajatele järelemõtlemisaega enne mis tahes uue 
liberaliseerimislaine algatamist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjoni lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Raudteetranspordil on oluline roll 
nii sotsiaalsest ja keskkonnaalasest 
seisukohast kui ka liikumiskeskkonna 
planeerimises ning potentsiaal 
suurendada märkimisväärselt oma 
osakaalu kogu Euroopa reisijateveos. 
Sellealased nii teadusuuringutesse kui ka 
taristusse ja veeremisse tehtavad 
investeeringud võivad aidata oluliselt 
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kaasa uuele majanduskasvule ja sellele 
vastavalt omada ka tööhõivet edendavat 
mõju otseselt raudteesektoris ja kaudselt 
muudes sektorites töötajate suurema 
liikuvuse kaudu. Raudteetransport võib 
kujuneda liidu oluliseks kaasaegseks 
tööstusharuks tingimusel, et liikmesriigid 
jõuavad kokkuleppele tõhustatud koostöö 
osas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Avalike reisijateveoteenuste 
korraldamisel peavad pädevad asutused 
tagama asjakohased, vajalikud ja 
proportsionaalsed avaliku teenindamise 
kohustused ja avaliku teenindamise 
lepingute geograafilise kohaldamisala, et 
saavutada avaliku reisijateveo poliitika 
eesmärgid oma territooriumil. Selline 
poliitika tuleks esitada
ühistranspordikavades, jättes ruumi 
turupõhistele transpordilahendustele.
Ühistranspordikavade ja avaliku 
teenindamise kohustuste 
kindlaksmääramise protsess tuleks muuta 
asjaomaste sidusrühmade, sh 
potentsiaalsete turule tulijate jaoks 
läbipaistvaks.

(4) Avalike reisijateveoteenuste 
korraldamisel peavad pädevad asutused 
tagama asjakohased, vajalikud ja 
proportsionaalsed avaliku teenindamise 
kohustused ja avaliku teenindamise 
lepingute geograafilise kohaldamisala, et 
saavutada avaliku reisijateveo poliitika 
eesmärgid oma territooriumil. Selline 
poliitika tuleks esitada kõikides säästva 
ühistranspordi kavades, jättes ruumi 
turupõhistele transpordilahendustele.
Ühistranspordikavade ja avaliku 
teenindamise kohustuste 
kindlaksmääramise protsess tuleks muuta 
asjaomaste sidusrühmade, sh 
potentsiaalsete turule tulijate jaoks 
läbipaistvaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade 
eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel 
rahastamine, peavad pädevad asutused 
kavandama avaliku teenindamise 
kohustused, et kulutõhusalt saavutada 
ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse 
kõnealuste kohustuste netofinantsmõju 
hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku 
teenindamise lepingute alusel osutatavate 
ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline 
jätkusuutlikkus.

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade 
eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel 
rahastamine, peavad pädevad asutused 
kavandama avaliku teenindamise 
kohustused, et kõrge kvaliteediga ja
kulutõhusalt saavutada ühistranspordi 
eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste 
kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja 
oma vajadust tagada avaliku teenindamise 
lepingute alusel osutatavate 
ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline 
jätkusuutlikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Võistupakkumised, mis põhinevad 
madalaima hinna põhimõtte asemel 
hoopis kvaliteedikriteeriumil, aitavad ära 
hoida sotsiaalset dumpingut, mis on sageli 
seotud odavamate pakkumistega, mille 
puhul saavutatakse kokkuhoid töötajate 
arvel ning madalama palga, pikemate 
tööpäevade ja väiksema töötajate arvu 
abil. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vastastikkuse põhimõte on tähtis 
vahend konkurentsimoonutuste vastu 
võitlemiseks; seda põhimõtet tuleks 
kohaldada nii liikmesriikide kui ka 
kolmandatest riikidest pärit ettevõtjate 
suhtes, kes soovivad liidus osaleda 
riigihangetes.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada 
ühtmoodi kõikides liikmesriikides.

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu 
loomiseks on vaja kõnealust sektorit 
hõlmavate avaliku teenindamise lepingute 
sõlmimist käsitleva võistupakkumise 
ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada 
ühtmoodi kõikides liikmesriikides, kuid 
milles tuleks võtta arvesse iga riigi 
eripärasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, 
on oluline, et liikmesriigid tagaksid
nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku 
teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles 
ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-
reisijateveo sektoris pakutavatest 
kvaliteetsetest teenustest, on oluline, et 
liikmesriigid tagaksid avaliku teenuse 
osutajate personalile sotsiaalse dumpingu 
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ärahoidmiseks kõrgetasemelise 
sotsiaalkaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kui avaliku teenindamise lepingu 
sõlmimisega võib kaasneda avaliku 
teenuse osutaja vahetus, peaksid pädevad 
asutused avaliku teenuse osutajatelt 
nõudma nõukogu 12. märtsi 2001. aasta 
direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul 
töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta) sätete 
rakendamist. Nimetatud direktiiv ei 
takista liikmesriike tagamast töötajate 
muude õiguste kui nende, mis on 
hõlmatud direktiiviga 2001/23/EÜ, 
üleviimise tingimusi, võttes seejuures 
vajadusel arvesse töötajatele soodsamaid 
siseriiklike õigusaktide, eeskirjade, 
haldussätete, kollektiivlepingute või 
tööturu osapoolte vahel sõlmitud 
kokkulepetega kehtestatud töö- ja 
sotsiaalseid standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega peaksid pädevad asutused 
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kehtestama sotsiaalsed ja 
kvaliteedikriteeriumid, et säilitada ja tõsta 
avaliku teenindamise kohustuste 
kvaliteedistandardeid, näiteks seoses 
minimaalsete töötingimuste, reisijate 
õiguste, liikumispuudega isikute 
vajaduste, keskkonnakaitse, reisijate ja 
töötajate tervise ja ohutuse ning 
kollektiivlepingust tulenevate kohustuste 
ja teenuse osutamise kohas töökohti ja 
sotsiaalkaitset käsitlevate muude 
eeskirjade ja kokkulepetega. Selleks et 
tagada teenusepakkujate vahel 
läbipaistvad ja võrreldavad 
konkurentsitingimused ning vältida 
sotsiaalse dumpingu ohtu, võivad pädevad 
asutused kehtestada spetsiaalsed 
sotsiaalsed ja teenuse kvaliteedinõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et vähendada alltöövõtu 
puhul esineda võivaid rikkumisi ning 
kaitsta raudteesektori töötajate õigusi, 
tuleks diskrimineerimise keelu põhimõtet 
järgides tagada, et alltöövõtjaid saab 
kohustada tasuma töötajatele kõik 
ettenähtud hüvitised ja/või lepingulistele 
fondidele või sotsiaalpartnerite asutustele 
tasutavad sotsiaalkindlustusmaksed, mis 
on reguleeritud õigusaktide või 
kollektiivlepingute alusel. Igal juhul 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
kehtestada ja/või kohaldada siseriiklikust 
õigusest tulenevaid rangemaid 
vastutuseeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 
1370/2007 sisemisele loogikale tuleks 
täpselt märkida, et kuni 2. detsembrini 
2019 kestev üleminekuperiood on seotud 
üksnes kohustusega korraldada 
võistupakkumisi seoses avaliku 
teenindamise lepingutega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli 8 lõike 2 esimese lõigu kohta esitatud muudatusettepanekust tulenevalt on selle 
põhjenduse sisu ebavajalik.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud
kohustuslikuks võistupakkumiseks, 
vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud 
sellised otselepingud, lisaaega äriühingu 
töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks 
ümberkorraldamiseks. Seepärast on 
otselepingute sõlmimise jaoks vaja 
üleminekumeetmeid alates käesoleva 
määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 
2019.

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad 
saaksid valmistuda avaliku teenindamise 
lepingute sõlmimisega seotud 
võistupakkumiseks, vajavad ettevõtjad, kes 
varem on sõlminud sellised otselepingud, 
lisaaega äriühingu töö tõhusaks ja 
kestlikuks sisemiseks 
ümberkorraldamiseks. Seepärast peaksid 
ettevõtjad võtma juba praegu meetmeid 
sellise pakkumismenetluse järkjärguliseks 
kasutuselevõtuks, kuid nad peavad alles
alates 2029. aastast sõlmima kõik avaliku 
raudtee-reisijateveo valdkonna avaliku 
teenindamise lepingud käesolevas 
määruses sätestatud pakkumismenetluse 
kohaselt.
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Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühistranspordikavad ja avaliku 
teenindamise kohustused

Sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja
majanduslikult jätkusuutliku 
ühistranspordi kavad ning avaliku 
teenindamise kohustused

Or. fr

Selgitus

Kõnealuste kavade puhul tuleks rõhutada kõiki jätkusuutlikkuse kontseptsiooni aspekte.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

reisijate õiguste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sotsiaal- ja töökaitse suhtes kohaldatavad 
eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

keskkonnakitse suhtes kohaldatavad 
eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühistranspordikavade koostamisel 
võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse 
kohaldatavaid reisijate õiguste, 
sotsiaalküsimuste, tööhõive ja 
keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

Selleks et tagada teenusepakkujate vahel 
läbipaistvad ja võrreldavad 
konkurentsitingimused ning vältida 
sotsiaalse dumpingu ohtu, võivad pädevad 
asutused kehtestada spetsiaalseid 
sotsiaalseid ja teenuse kvaliteedinõudeid.

Or. en

Selgitus

Need algses lõikes nimetatud aspektid on viidud üle uue artikli 2a asjaomastesse punktidesse, 
et neile suuremat rõhku panna. Uus sõnastus on vajalik järelevalve tagamiseks.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

need sobivad ühistranspordikava 
eesmärkide saavutamiseks;

need sobivad ühistranspordikava 
eesmärkide saavutamiseks, see tähendab,
et nendega tuleb pakkumismenetluses 
kindlaks määrata saavutatavad 
kvaliteedistandardid ja sobivad vahendid 
ühistranspordikava eesmärkide 
saavutamiseks;

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada mõiste „sobiv” sisu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2a – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Punktis b osutatud asjakohasuse 
hindamisel võetakse arvesse seda, kas 
riigi sekkumine reisijateveoteenuse 
osutamisel on sobiv vahend 
ühistranspordikava eesmärkide 
saavutamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Asjakohasuse selgitused esitati juba artikli 2a lõike 3 punktis b, mistõttu võib need siinkohal 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2 a – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saavutatakse ühistranspordikava 
eesmärgid kõige tasuvamalt;

(a) saavutatakse ühistranspordikava 
eesmärgid kõige tõhusamalt, tagades 
kõrge kvaliteedi;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 2 a – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioonidega 
kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses 
ning võtab arvesse nende seisukohti.

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt 
asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 
vähemalt veoettevõtjatega, 
taristuettevõtjatega ning reisijate ja 
tööandjate esindusorganisatsioonidega 
kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses 
ning võtab arvesse nende seisukohti.

Or. fr

Selgitus

Pädevad asutused peaksid korraldama konsulteerimise, mis hõlmab ka reisijate ja tööandjate 
esindusorganisatsioone, mitte konsulteerima nendega vaid vajaduse korral.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõige 5 asendatakse järgmisega:
„Ilma et see piiraks liikmesriikide ja 
ühenduse õiguse, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 
kollektiivlepingute kohaldamist, nõuab 
pädev asutus valituks osutunud avaliku 
teenuse osutajalt, et see tagaks eelnevalt 
töölevõetud töötajatele õigused, mis neil 
oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui pädev 
asutus nõuab avaliku teenuse osutajatelt 
teatavate sotsiaalsete standardite 
järgimist, peavad pakkumisdokumendid ja 
avaliku teenindamise lepingud sisaldama 
asjaomase personali loetelu, läbipaistvat 
üksikasjalikku teavet personali 
lepingujärgsete õiguste kohta ja 
tingimuste kohta, mille alusel on töötajad 
teenustega seotud.”

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui pädevad asutused nõuavad 
siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku 
teenuse osutajad peavad vastama 
teatavatele kriteeriumidele ja 
sotsiaalsetele normidele või peavad 
kehtestama sotsiaalsed ja kvalitatiivsed 
kriteeriumid, lisatakse need normid ja 
kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja 
avaliku teenindamise lepingutesse.

Pädevad asutused kehtestavad, ilma et see 
piiraks liikmesriikide ja ühenduse õiguse, 
sealhulgas sotsiaalpartnerite vahel 
sõlmitud kollektiivlepingute kohaldamist, 
kvaliteedi- ja sotsiaalsed standardid ning 
määravad sel otstarbel kindlaks 
sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid
ning lisavad need 
pakkumisdokumentidesse ja avaliku 
teenindamise lepingutesse, sõltumata 
pakkumismenetlusest.
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Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine lõige 7 a:
„Liikmesriigid võtavad 
mittediskrimineerival viisil meetmeid 
tagamaks, et ettevõte, kes teeb teisele 
ettevõttele otseselt või kaudselt ülesandeks 
tema nimel teenuste osutamise, vastutab 
täiendavalt kõigi alltöövõtjate eest või 
alltöövõtjate asemel töötajatele ettenähtud 
hüvitiste ja/või lepingulistele fondidele või 
sotsiaalpartnerite asutustele tasutavate 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmise eest.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtjate vahelisest 
lepingulisest suhtest.
Lõikega 7 a ei piirata õigust kehtestada 
siseriikliku õigusega rangemaid 
vastutuseeskirju.”

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt 1 -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lisatakse järgmine lõige:
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„3 a. Pädev asutus võib välistada 
kolmandate riikide teenusepakkujate 
osalemise võistlevas pakkumismenetluses, 
kui nendes kolmandates riikides ei ole ette 
nähtud võistlevat pakkumismenetlust liidu 
liikmesriikide ettevõtjate jaoks.”

Or. fr

Selgitus

Kolmandatel riikidel ei tohiks võimaldada osaleda ELi liikmesriikides võistlevas 
pakkumismenetluses seni, kui nad ei ole ELi liikmesriikidele avanud oma turgu.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaliku teenindamise lepingu keskmine 
aastane väärtus on hinnanguliselt: väiksem 
kui 1 000 000 eurot või väiksem kui
5 000 000 eurot, kui leping hõlmab ka 
avalikke raudteeveoteenuseid, või

avaliku teenindamise lepingu keskmine 
aastane väärtus on hinnanguliselt: väiksem 
kui 2 000 000 eurot või väiksem kui 10 
000 000 eurot, kui leping hõlmab ka 
avalikke raudteeveoteenuseid, või

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaliku teenindamise lepingu puhul on 
tegemist avalike reisijateveoteenuste 
osutamisega aastas vähem kui 300 000
kilomeetrit või vähem kui 150 000
kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke 

avaliku teenindamise lepingu puhul on 
tegemist avalike reisijateveoteenuste 
osutamisega aastas vähem kui 600 000
kilomeetrit või vähem kui 500 000
kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke 
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raudteeveoteenuseid. raudteeveoteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku teenindamise otseleping 
sõlmitakse väikese või keskmise suurusega 
ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem 
kui 23 maanteesõidukit, võib neid 
piirmäärasid suurendada kas hinnangulise 
keskmise aastase maksumuseni vähem kui
2 000 000 miljonit eurot või aastas 
osutatavate avalike reisijateveoteenuste 
osas vähem kui 600 000 kilomeetrini.

Kui avaliku teenindamise otseleping 
sõlmitakse väikese või keskmise suurusega 
ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem 
kui 23 maanteesõidukit, võib neid 
piirmäärasid suurendada kas hinnangulise 
keskmise aastase maksumuseni vähem kui
3 000 000 miljonit eurot või aastas 
osutatavate avalike reisijateveoteenuste 
osas vähem kui 900 000 kilomeetrini.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõige 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise lepingud ühe ja 
sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava 
raudtee-reisijateveo kohta mitme eri 
raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad 
pädevad asutused enne hankemenetluse 
käivitamist otsustada piirata ühe 
raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate 
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lepingute arvu.”

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on jätta välja artikli 5 lõige 6 ja asendada see käesoleva sõnastusega, 
siiski tuleb säilitada algne lõige 6 ning käesoleva teksti võib lisada hiljem.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine lõige 6 a:
6. „Pädevad asutused võivad raudteeveo-
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
suurendamiseks otsustada sõlmida 
avaliku teenindamise lepingud ühe ja 
sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava 
raudtee-reisijateveo kohta mitme eri 
raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad 
pädevad asutused enne hankemenetluse 
käivitamist otsustada piirata ühe 
raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate 
lepingute arvu.”

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõlmitakse raudteevedu käsitlevad avaliku 
teenindamise lepingud, v.a muid 
rööbastranspordiliike, nt metroo- või 
trammiliiklust, käsitlevad lepingud,

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõlmitakse maanteetransporti ja muid 
rööbastranspordiliike, nt metroo- või 
trammiliiklust, käsitlevad avaliku 
teenindamise lepingud kooskõlas artikliga 
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kooskõlas artikli 5 lõikega 3 alates 3. 
detsembrist 2019. Kõik muid 
rööbastranspordiliike ja 
maanteetransporti käsitlevad avaliku 
teenindamise lepingud peavad olema 
sõlmitud kooskõlas artikli 5 lõikega 3 
hiljemalt 3. detsembriks 2019. 3. 
detsembrini 2019 kestva 
üleminekuperioodi jooksul võtavad 
liikmesriigid meetmeid, et järk-järgult 
saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et 
vältida tõsiseid struktuuriprobleeme 
eelkõige seoses transpordijõudlusega.

5 alates 3. detsembrist 2019. Avalikku 
raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku 
teenindamise lepingud sõlmitakse
kooskõlas artikliga 5 alates 3. detsembrist 
2029. Nende üleminekuperioodide jooksul 
võtavad liikmesriigid meetmeid, et järk-
järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 
3, et vältida tõsiseid struktuuriprobleeme 
eelkõige seoses transpordijõudlusega.

Or. fr

Selgitus

On riike, kus artikli 5 lõike 3 kohast võistlevat pakkumismenetlust kasutatakse avaliku 
raudtee-reisijateveo puhul praeguseks väga vähe, ja seetõttu tuleb tähtaega pikendada 2029. 
aastale.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 8 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad 
avaliku teenindamise otselepingud, mis on 
sõlmitud ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 
kuni 2. detsembrini 2019, võivad jääda 
jõusse kuni kehtivusaja lõpuni. Mingil 
juhul ei või need kehtida pärast 
31. detsembrit 2022.

Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad 
avaliku teenindamise otselepingud, mis on 
sõlmitud enne 3. detsembrit 2029, võivad 
jääda jõusse kuni kehtivusaja lõpuni.”

Or. fr


