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Muudatusettepanek 7
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole 
raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel 
määral, et suureneks selle transpordiliigi 
osakaal võrreldes maanteevedude ja 
lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa 
olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-
reisijateveoteenuste kättesaadavus ja 
kvaliteet ei ole suutnud muutunud 
vajadustega kaasas käia.

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole 
raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel 
määral, et suureneks selle transpordiliigi 
osakaal võrreldes maanteevedude ja 
lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa 
olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-
reisijateveoteenuste kättesaadavus, hind ja 
kvaliteet ei ole muude 
transpordivahenditega võrreldes suutnud 
muutunud vajadustega kaasas käia.

Or. cs

Muudatusettepanek 8
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste 
ettevalmistamist ja sellest tulenevalt 
soodustada konkurentsi, peavad pädevad 
asutused tagama, et kõik pakkumuse 
esitamisest huvitatud avaliku teenuse 
osutajad saavad konkreetset teavet avaliku 
teenindamise lepinguga hõlmatud 
veoteenuste ja taristu kohta.

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste 
ettevalmistamist ja sellest tulenevalt 
soodustada konkurentsi, peavad pädevad 
asutused tagama, et kõik pakkumuse 
esitamisest huvitatud avaliku teenuse 
osutajad saavad konkreetset teavet avaliku 
teenindamise lepinguga hõlmatud 
veoteenuste ja taristu kohta, et avaliku 
sektori hankija ei seaks neid muude 
konkurentide suhtes ebasoodsasse 
olukorda.

Or. cs



PE519.487v01-00 4/14 AM\1002871ET.doc

ET

Muudatusettepanek 9
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vastastikkuse põhimõte on tähtis 
konkurentsi moonutamise vastu 
võitlemise vahend; seda põhimõtet tuleks 
kohaldada kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes, kes soovivad liidus osaleda 
hankemenetluses.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 10
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Pädevad asutused peavad 
nõuetekohaste ja tõhusate meetmetega
lihtsustama avaliku teenuse osutajate 
juurdepääsu raudteeveeremile, kui see ei 
ole turul tagatud sobivate majanduslike ja 
mittediskrimineerivate tingimustega.

(12) Pädevad asutused peaksid lihtsustama 
avaliku teenuse osutajate juurdepääsu 
raudteeveeremile, kui see ei ole turul 
tagatud sobivate majanduslike ja 
mittediskrimineerivate tingimustega. Nad 
peavad aga pöörama tähelepanu sellele, et 
seejuures ei seataks teatavat 
teenusepakkujat teiste 
teenusepakkujatega võrreldes 
ebasoodsasse olukorda.

Or. cs

Muudatusettepanek 11
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Joachim Zeller

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 on 
otselepingute sõlmimise jaoks vaja 
üleminekumeetmeid alates käesoleva 
määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 
2019.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Seoses määruse (EÜ) nr 994/98 
(võimaldamismäärus) muudatustega tegi 
komisjon ettepaneku muuta ka määrust 
(EÜ) nr 1370/2007 (COM(2012) 730/3). 
Selleks et ühtlustada riigiabivaldkonda 
käsitlevate grupierandieeskirjadega 
seotud lähenemisviisi, tuleks aluslepingu 
artikli 108 lõikega 4 ja artikliga 109 
ettenähtud korras viia abi, mida antakse 
transpordi koordineerimiseks või 
aluslepingu artiklis 93 osutatud avalike 
teenuste hulka kuuluvate teatavate 
kohustuste täitmise kulude hüvitamiseks, 
võimaldamismääruse reguleerimisalasse.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Hüvitistest teatamise kohustusest vabastamise põhimõtte üleviimine muusse reeglistikku 
muudaks avaliku teenindamise kohustuste määruse kogu loogikat ja tooks avalike 
reisijateveoteenuste jaoks kaasa õiguskindlusetuse suure ohu.

Muudatusettepanek 13
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev 
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei
ole üleriigiline ja kes katab linnastu või 
maapiirkonna transpordivajadusi;

c) „kohalik pädev asutus” – mis tahes 
pädev asutus, kelle geograafiline 
pädevusala ei hõlma teatava liikmesriigi 
kogu territooriumi või kes katab piirkonna 
või linnastu või maapiirkonna 
transpordivajadusi, sealhulgas piiriülesel 
tasandil;

Or. de

Selgitus

Määratlus tuleb sõnastada selgemalt, et võtta arvesse piiriüleste pädevustega 
transpordiametite loomist. Lisaks peab kõnealune määrus hõlmama selgelt ka piirkondi.

Muudatusettepanek 14
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev 
asutus, kelle geograafiline pädevusala ei 
ole üleriigiline ja kes katab linnastu või 

c) „kohalik pädev asutus” – mis tahes 
pädev asutus, kelle geograafiline 
pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab
teatava koha, näiteks valla, linna, linnastu 
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maapiirkonna transpordivajadusi; või maapiirkonna transpordivajadusi;

Or. cs

Muudatusettepanek 15
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku teenindamise kohustused ei hõlma 
ühtki ühistransporditeenust, mille mõju 
on kohaliku, piirkondliku või riigisisese 
võrgu toimimise mõjust suurem.

Avaliku teenindamise kohustused
hõlmavad kõiki ühistransporditeenuseid, 
mis loovad kohaliku, piirkondliku või 
riigisisese võrgu toimimise mõju; 
niisugune võrgu toimimise mõju võib 
tuleneda kasumlike ja mittekasumlike 
liinide ühendamisest.

Or. de

Selgitus

Kui teatava piirkondliku raudteeliini puhul on saavutatud majanduslik tasakaal või teenitakse 
kasumit, tuleb võimaldada selle ühendamist avaliku teenindamise lepingu raames liinidega, 
mis on kahjumis, et esimeste tulu saaks kasutada ka viimati nimetatute rahastamiseks ning et 
vajaduse korral oleks võimalik optimeerida tegevuseks vajalikke tehnilisi vahendeid.

Muudatusettepanek 16
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koostavad avaliku 
reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki 
asjakohaseid transpordiliike nende 

1. Pädevad asutused koostavad avaliku 
reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki 
asjakohaseid transpordiliike nende 
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vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja 
ajakohastavad korrapäraselt neid kavu.
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid, hõlmates 
kõiki nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil asjakohaseid transpordiliike.
Need hõlmavad vähemalt järgmist:

vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja 
ajakohastavad korrapäraselt neid kavu.
Need kohustused kehtivad üksnes rohkem 
kui 100 000 elanikuga linnastute suhtes. 
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid, hõlmates 
kõiki nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil asjakohaseid transpordiliike.
Need hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. de

Selgitus

Avaliku reisijateveo kavad võivad tähendada suuri täiendavaid kohustusi, omamata seejuures 
mõju ruumilise planeerimise raames kokkulepitud pealiinirongidele. See kohustus peaks 
olema piiritletud teatava suurusega linnastutega.

Muudatusettepanek 17
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koostavad avaliku 
reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki 
asjakohaseid transpordiliike nende 
vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja 
ajakohastavad korrapäraselt neid kavu.
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid, hõlmates 
kõiki nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil asjakohaseid transpordiliike.
Need hõlmavad vähemalt järgmist:

1. Pädevad asutused koostavad
mitmeaastased avaliku reisijateveo kavad, 
mis hõlmavad kõiki asjakohaseid 
transpordiliike nende vastutuse alla 
kuuluval territooriumil, ja ajakohastavad 
korrapäraselt neid kavu.
Ühistranspordikavades määratakse 
kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid 
ja nende saavutamise vahendid, hõlmates 
kõiki nende vastutuse alla kuuluval 
territooriumil asjakohaseid transpordiliike.
Need hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. cs
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Muudatusettepanek 18
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab 
vastama, nt juurdepääs, territoriaalne 
ühendatus, turvalisus, ühe või mitme 
transpordiliigi ühendamine suurtes 
transpordisõlmedes, teenuse pakkumise 
iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja 
läbilaskevõime minimaalne kasutus;

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab 
vastama, nt juurdepääs, territoriaalne 
ühendatus, turvalisus, ühe või mitme 
transpordiliigi ühendamine suurtes 
transpordisõlmedes, teenuse pakkumise 
iseloomustus, nt sõiduplaanide koostamise 
põhimõtted ja teenuste sagedus;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse nõuded.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Joachim Zeller

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

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

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

Ühistranspordikavad esitatakse 
reguleerivale asutusele arvamuse 
saamiseks üks kuu enne nende 
avaldamist.
Pädevad asutused kooskõlastavad 
omavahel oma vastavates 
transpordikavades sisalduva teabe ning 
koostavad ühised piirkondlike piiriüleste 
transporditeenuste transpordikavad.

Or. de

Selgitus

Edendada tuleb ühendvedu ja piiriülest kooskõlastamist.

Muudatusettepanek 21
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
vajaduse korral taristuettevõtjaid ning 
reisijate ja tööandjate 
esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu 
ühistranspordikavad pärast asjakohaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
avaldavad need. Käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitatakse asjakohaste 
sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, 
vajaduse korral taristuettevõtjaid ning 
reisijate ja tööandjate 
esindusorganisatsioone.

Olemasolevad avaliku teenuse osutajad 
peavad edastama taotluse korral 
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pädevatele asutustele vajalikud andmed 
ühe kuu jooksul. See kehtib ka 
naaberriigi asutuste suhtes.

Or. de

Selgitus

Ühistranspordi puhul on vaja täpseid andmeid üksikute transpordiliikide turgude arengu 
kohta. Turuosalistel on kõige olulisemad teabeallikad ja nad peavad jagama seda teavet 
asjakohaste asutustega.

Muudatusettepanek 22
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Pädevad asutused teevad asjakohase 
teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud 
isikutele, et need saaksid ette valmistada 
pakkumuse võistupakkumise jaoks. See 
hõlmab teavet, mis käsitleb reisijatepoolset 
nõudlust, tasusid, pakkumusega hõlmatud 
avaliku reisijateveoteenusega seotud 
kulusid ja tulusid ning nõutavate 
veeremiüksuste või veeremi käitamise 
seisukohast asjakohaseid taristu tehniliste 
kirjelduste üksikasju, et võimaldada neil 
ette valmistada põhjalikud ärikavad.
Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad 
pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik 
asjakohased taristu tehnilised kirjeldused.
Eespool nimetatud sätete eiramise juhud 
vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7.

8. Pädevad asutused teevad asjakohase 
teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud 
isikutele, et need saaksid ette valmistada 
pakkumuse võistupakkumise jaoks.
Taristuettevõtjad, eelkõige raudteeveo-
ettevõtjad, kes täidavad avaliku 
teenindamise lepingut või on selle täitnud, 
peavad abistama pädevaid asutusi kõikide 
asjakohaste andmete esitamisel. Nad 
vastutavad pädevale asutusele ärisaladuse 
põhimõtet järgides edastatud andmete 
õigsuse eest. See hõlmab teavet, mis 
käsitleb reisijatepoolset nõudlust, tasusid, 
pakkumusega hõlmatud avaliku 
reisijateveoteenusega seotud kulusid ja 
tulusid ning nõutavate veeremiüksuste või 
veeremi käitamise seisukohast 
asjakohaseid taristu tehniliste kirjelduste 
üksikasju, et võimaldada neil ette 
valmistada põhjalikud ärikavad.
Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad 
pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik 
asjakohased taristu tehnilised kirjeldused.
Eespool nimetatud sätete eiramise juhud 
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vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7.
Ajakohane võistupakkumise alusel 
pakkumuse objektiks oleva liini või võrgu 
ettevõtja edastab pädevale asutusele 
tasuta, täielikult ja täpselt pakkumuse 
ettevalmistamiseks vajalikud andmed 
eelkõige transpordinõudluse ja 
reisijateveost saadud tulu kohta. Varasem 
raudteeveo-ettevõtja ja taristuettevõtja 
hüvitavad muudele ettevõtjatele igasuguse 
kahju, mida viimased kannavad valede või 
puudulike andmete alusel esitatud 
pakkumustest tulenevalt.

Or. de

Selgitus

Taristuettevõtjate andmed ei ole piisavad, sest need ei sisalda raudteeveo teenuse osutaja 
kaubandusteavet. Varasemad või ajakohased teenuse osutajad, eelkõige turgu valitsevad 
ettevõtjad, peavad esitama vastavad andmed, et tagada mittediskrimineeriv juurdepääs 
teabele. See on vajalik seetõttu, et vastasel korral seataks pädevatele asutustele kohustused, 
mida nad ei suuda täita.

Muudatusettepanek 23
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lisatakse järgmine lõige:

„3a. Pädev asutus võib välistada 
kolmandate riikide teenusepakkujate 
osalemise võistupakkumises, kui nendes 
kolmandates riikides ei ole ette nähtud 
võistupakkumist liidu liikmesriikide 
ettevõtjate jaoks.”

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 24
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 
ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-
reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise 
lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv 
juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale 
veeremile.

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 
ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-
reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise 
lepingu alusel, võrdsed tingimused ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud 
teenusteks sobivale veeremile.

Or. cs

Muudatusettepanek 25
Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus võib esimeses lõigus 
sätestatud nõude täita ühel järgmistest 
viisidest:

Pädev asutus võib esimeses lõigus 
sätestatud nõude täita erinevatel 
mastaabisäästu soodustavatel viisidel:

Or. de

Muudatusettepanek 26
Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – punktid c a (uus) ja c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) seades sisse koostöö naabruskonna 
kohalike asutustega veeremi ulatuslikuma 
varamu kättesaadavuse eesmärgil;
(c b) taotledes oma liikmesriigi poolset 
panust, mis kujutab endast ühe niisuguse 
korra kaasnevat meedet, mida kasutatakse 
veeremi jääkväärtuse katmiseks.

Or. de

Selgitus

Välistada ei tohi ühtegi rahastamismeetodit (tagatise andmine, ülevõtmine, otseost jne). 
Riigid ei tohi aga ka hiilida kõrvale oma vastutusest ja suunata ebaõiglaselt koormust 
kohalikele asutustele. Õigus- ja reguleeriv raamistik peab olema kujundatud selliselt, et 
ergutatakse veeremi turgu, edendades eelkõige mastaabisäästu ja sobivaid 
rahastamislahendusi.

Muudatusettepanek 27
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrus tehakse sellega muudetava 
määrusega (EÜ) nr 1370/2007 
konsolideeritud versioonis kättesaadavaks 
kolme kuu jooksul pärast selle avaldamist.

Or. fr


