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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu transpordipoliitika põhieesmärk on luua transpordi siseturg, mis aitab kaasa 
kõrgetasemelisele konkurentsile ning majandustegevuse harmoonilisele, tasakaalustatud ja 
jätkusuutlikule arendamisele.

Raudteeveo-ettevõtjate vahelist konkurentsi takistab siiski teatavate turgu pikka aega 
valitsenud ettevõtjate protektsionistlik vastuseis ja raudteeinfrastruktuuri konkurentsivastane 
majandamine. Uusi turule tulijaid diskrimineeritakse seoses juurdepääsuga 
raudteeinfrastruktuuridele ja -veoteenustele, kuna need kuuluvad sageli turgu pikka aega 
valitsenud ettevõtjatele, kes neid haldavad. 

Alates 2000. aastast on eelpool toodud konkurentsi ning majandustegevuse harmoonilise, 
tasakaalustatud ja jätkusuutliku arendamisega seotud põhimõtteid tegelikkuses järk-järgult 
rakendatud ja sellele on kaasa aidanud ELi õigusaktide kolme järjestikuse paketi 
vastuvõtmine. Siiski on raudtee osakaal jäänud tagasihoidlikuks ja seda osaliselt seoses selle 
kasutusotstarbe sobivusega paljudel lühikestel linnasõitudel, kuid ka konkurentsi ja 
innovatsiooni kahjustavate takistuste tõttu turuletulekul.

2012. aastal osa neist õigusaktidest lihtsustati ning konsolideeriti ja koondati direktiivi 
2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond), millega täiendatakse kehtivaid 
sätteid raudteesektori konkurentsi, regulatiivse järelevalve ja finantseerimissüsteemi kohta.

Hinnanguliselt 90% reisijateveoteenuseid on hõlmatud avaliku teenindamise kohustustega, 
mis annab asutustele piisavalt võimalusi avaliku teenindamise lepingute või otselepingute 
sõlmimiseks. Avaliku teenindamise lepingutega seotud kohustusliku võistupakkumise 
eesmärk on suurendada konkurentsisurvet siseriiklikel raudteeveoturgudel, et suurendada 
reisijateveo mahtu ja parandada selle kvaliteeti.

Siseriiklike raudteeveoturgude avamine piiriülesele konkurentsile kujutab endast olulist 
sammu Euroopa integreeritud raudteepiirkonna loomisel. Neljandas raudteepaketis 
käsitletakse laiemalt praegu kehtivaid ELi õigusakte raudteeturule juurdepääsu valdkonnas 
ning komisjoni eesmärk on kõrvaldada takistused, mis ei võimalda ausat konkurentsi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade
eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel 

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade 
eesmärkide saavutamine tõhusal viisil, 
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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.

peavad pädevad asutused kavandama 
avaliku teenindamise kohustused, võttes 
arvesse kõnealuste kohustuste 
netofinantsmõju hüvitamist ja oma 
vajadust tagada avaliku teenindamise 
lepingute alusel osutatavate 
ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline 
jätkusuutlikkus.

Or. es

Selgitus

Teksti ümbersõnastamine, et parandada selle selgust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Artikli 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. es

Selgitus

Praegu kehtivas määruses sätestatud „kohaliku pädeva asutuse” määratlus on rahuldav. 
Komisjoni kavandatav täiendus võib tekitada segadust, kui mõisteid „linnastu” ja 
„maapiirkond” ei ole enne määratletud.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 2 punkti e lisatakse järgmine 
tekst:

välja jäetud

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

Or. es

Selgitus

Praegu kehtivas määruses olev „avaliku teenindamise kohustuse” määratlus on üsna selge. 
Selge ei ole, mida tähendab „võrgu toimimise mõju”.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saavutatakse ühistranspordikava 
eesmärgid kõige tasuvamalt;

(a) saavutatakse ühistranspordikava 
eesmärgid kõige tõhusamalt;

Or. es

Selgitus

Määratluse kohaselt ei ole avaliku teenindamise kohustusest tulenevate lepingute puhul 
mõiste „tasuvalt“ võimalik. Seetõttu tuleks kasutada laiemaid kriteeriumeid, et hinnata 
ühistranspordikavade eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 5

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

(a) 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

(a) 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

Or. es

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 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 
raudteeveoteenuseid.

(b) lepingu puhul on tegemist avalike 
reisijateveoteenuste osutamisega aastas 
vähem kui 300 000 kilomeetrit või vähem 
kui 1 500 000 kilomeetrit, kui leping 
hõlmab avalikke raudteeveoteenuseid.

Or. es

Selgitus

Suurusjärk 150 000 kilomeetrit võrreldes 300 000 kilomeetriga ei ole vastavuses punktis a 
sätestatud suurusjärguga. See tuleb muuta 1 500 000 kilomeetriks lepingute puhul, mis 
hõlmavad raudteeveoteenuseid.


