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LÜHISELGITUS

Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepanekud suurendada bürokraatia vähendamise ja 
turulepääsu hõlbustamise kaudu Euroopa raudteetranspordi kvaliteeti ja tõhusust ning aidata 
sellega kaasa raudtee siseturu loomisele. Ulatuslike konsultatsioonide raames avaldasid 
asjaomased isikud nii piirkondades kui ka piirkondlikes transpordiühendustes siiski palju 
kordi kriitilist arvamust, et õigusaktide sagedased olulised muudatused või uuesti sõnastamine 
ei aita kaasa stabiilse ja usaldusväärse õigusraamistiku loomisele.
Komisjoni ettepanek infrastruktuuri ja transpordi rangeks lahutamiseks jätab tähelepanuta 
paljude väikeste ja keskmiste raudteeinfrastruktuuride (nt kohalikud raudteed, ajaloolised 
raudteed, kitsarööpmelised raudteed, sadama- või kaevandusraudteed) eriolukorra, mis on 
enamasti korraldatud integreeritud ettevõtjatena, aga ei ole Euroopa raudteeturu toimimise 
seisukohast strateegilise tähtsusega. Nende enamasti alla 50 töötajaga ettevõtete range 
lahutamine oleks juba üksnes personali vajaliku kahekordistamise tõttu seotud oluliste 
korralduslike ja tegevuslike lisakuludega. Piirkondlike raudteeinfrastruktuuride enamasti 
ebakindlat majandusolukorda arvesse võttes ohustaks see nende püsimajäämist.
Raportöör kiidab heaks infrastruktuuriettevõtja tugevdamise ning koordineerimiskomiteede 
loomise järelevalve teostamiseks sel viisil tugevdatud infrastruktuuriettevõtja tegevuse üle.
Sealjuures on vaja tagada kohalike ametiasutuste kaasamine süstemaatiliselt ja mitte ainult 
„vajaduse korral“. Tugevdamise tulemus peab olema ka see, et infrastruktuuriettevõtja 
nimetab enda juures pädeva kontaktisiku, kes vastutab suhete eest kohalike ja piirkondlike 
asutustega.
Raportöör toetab lisaks komisjoni ettepanekut infrastruktuuriettevõtjate koostöö kohta 
Euroopa võrgustiku raames üleeuroopalise transpordivõrgu rajamise eesmärgil, mis on 
piiriülese transpordiga seotud probleemide lahendamisel vältimatu.
Peale selle toetab raportöör reguleerivate asutuste volituste suurendamist. Kohalikud ja 
piirkondlikud asutused vajavad siiski asjakohast tähtaega oma taotluse jaoks teenuse 
majandusliku tasakaalustatuse kahjustamise kontrollimiseks.
Raportöör kiidab heaks ettepaneku, et infrastruktuuriettevõtja tulu tuleb kasutada eranditult 
tema äritegevuse tarbeks. Kui dividendimaksete võimalus säilib, tuleks reguleerida nende 
suurus. Kasumi loovutamisega võrduvad dividendimaksed peaksid olema lubamatud. See, et 
eeskirja rikkumise kahtlus toob juba kaasa karistused ja turulepääsu õiguste piiramise, on 
ebaproportsionaalne. Kahtluse puhul kohene väljajätmine oleks ettevõtte jaoks ennetav 
karistus ja kahjustaks kokkuvõttes konkurentsi. Infrastruktuuriettevõtjate ja veoettevõtjate 
vahelise juhtivtöötajate vahetamise keeld seotud ettevõtetes piirab ettevõtteid ja nende 
töötajaid samuti ebaproportsionaalselt. Lisaks on see ka praktikas sobimatu, kuna tooks kaasa 
olulise oskusteabe ja pikaajaliste kutsekogemuste kaotsimineku.
Piirkonnad teatavad sageli probleemidest piletisüsteemide koordineerimisel raudteeveo-
ettevõtjate ja pädevate kohalike asutuste vahel, eelkõige ammu tuntud raudteeveo-ettevõtjate 
käitatavates raudteejaamades. Ühtlustatud piletisüsteem konkurentsile orienteeritud turul aitab 
turu avamisele kaasa. Riiklikus teabesüsteemis osalemise kohustus võib suurendada 
ühistranspordi ligitõmbavust. Kohalikud ja piirkondlikud asutused peavad selles süsteemis 
osalema.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lahutamine ei hõlma väiksemaid 
vertikaalselt integreeritud ettevõtteid, mis 
vastavad järgmistele kriteeriumidele: 
– ettevõtja eksisteeris integreeritud kujul 
juba 1. jaanuaril 2013;
– ettevõtja käitatava raudteevõrgustiku 
pikkus ei ületa 350 km ja
– ettevõtjal on töötajad, kes täidavad nii 
infrastruktuuriettevõtja kui ka 
veoettevõtja ülesandeid.

Or. de

Selgitus

ELis on üle 100 raudteeveo-ettevõtja, kes vastavad eespool nimetatud kriteeriumidele. Nad ei 
ole Euroopa raudteeturu toimimise seisukohast strateegilise tähtsusega. Range lahutamine ei 
mõjutaks nende ettevõtjate puhul nõudlust rongiliinide järele, kuid suurendaks kõnealuste 
ettevõtjate tegevuskulusid kuni majandustegevuse ohtusattumiseni ja ohustaks seega oluliselt 
piirkonna raudteetransporti.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artiklit 7 ja artikleid 7a–7c ei 
kohaldata vertikaalselt integreeritud 
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ettevõtjate suhtes, kes tegelevad 
eriinvesteerimisprojektidega vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 32 lõikele 3 ja 
kelle puhul konkureerivad need teenused 
otseselt teiste veoliikidega.

Or. de

Selgitus

Eriinvesteerimisprojektid, mis muutuvad tasuvaks alles väga pika aja jooksul, tuleb artikli 7 
ning artiklite 7a–7c kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Infrastruktuuriettevõtja tulu ei tohi 
kasutada vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja muude juriidiliste isikute 
rahastamiseks, sissetulekut võib kasutada 
üksnes infrastruktuuriettevõtja tegevuse 
rahastamiseks ja vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja viimasele omanikule dividendide 
maksmiseks. Infrastruktuuriettevõtja ei tohi 
anda laenu vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja mis tahes juriidilisele isikule ning 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis 
tahes juriidiline isik ei tohi anda laenu 
infrastruktuuriettevõtjale. Muude 
juriidiliste isikute poolt 
infrastruktuuriettevõtjale pakutud mis tahes 
teenused põhinevad lepingutel ja nende 
eest tasutakse turuhindades. 
Infrastruktuuriettevõtja tasumisele kuuluv 
võlg peab olema selgelt eraldatud 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute poolt tasumisele 
kuuluvast võlast ning neid võlgu tuleb 
teenindada üksteisest lahus. 
Infrastruktuuriettevõtja ja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 

3. Infrastruktuuriettevõtja tulu ei tohi 
kasutada vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja muude juriidiliste isikute 
rahastamiseks, sissetulekut võib kasutada 
üksnes infrastruktuuriettevõtja tegevuse 
rahastamiseks ja vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja viimasele omanikule asjakohaste 
dividendide maksmiseks. Kasumi või 
tulemi tervikuna loovutamine ei ole 
lubatav. Infrastruktuuriettevõtja ei tohi 
anda laenu vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja mis tahes juriidilisele isikule ning 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis 
tahes juriidiline isik ei tohi anda laenu 
infrastruktuuriettevõtjale. Muude 
juriidiliste isikute poolt 
infrastruktuuriettevõtjale pakutud mis tahes 
teenused põhinevad lepingutel ja nende 
eest tasutakse turuhindades. 
Infrastruktuuriettevõtja tasumisele kuuluv 
võlg peab olema selgelt eraldatud 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute poolt tasumisele 
kuuluvast võlast ning neid võlgu tuleb 
teenindada üksteisest lahus. 
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isikute raamatupidamisarvestust peetakse 
viisil, mis tagab kõnealuste sätete täitmise 
ning infrastruktuuriettevõtjate ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute lahusoleva raharingluse.

Infrastruktuuriettevõtja ja vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 
isikute raamatupidamisarvestust peetakse 
viisil, mis tagab kõnealuste sätete täitmise 
ning infrastruktuuriettevõtjate ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute lahusoleva raharingluse.

Or. de

Selgitus

Kasumi loovutamise keeld peaks tekstis veelgi selgemalt väljenduma. Kui dividendimaksete 
võimalus säilib, tuleks reguleerida nende suurus. Kasumi loovutamisega võrduvad 
dividendimaksed peaksid olema lubamatud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7b – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Infrastruktuuriettevõtjal on 
järelevalvenõukogu, mis koosneb 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja tegelike 
omanike esindajatest.

3. Infrastruktuuriettevõtjal on 
järelevalvenõukogu, mis koosneb 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja tegelike 
omanike esindajatest ja pädevate kohalike 
ja piirkondlike asutuste esindajatest, kui 
viimati nimetatud ei ole seal juba 
esindatud.

Or. de

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud asutused on raudteesüsteemi olulised osalejad. Sel põhjusel tuleb 
nad kaasata infrastruktuuriettevõtja otsustus- ja kontrolliorganitesse, kuna 
infrastruktuuriettevõtja on ju loomuliku monopoli seisundis. Omavalitsused on ühenduslüli 
ettevõtjate ja lõpptarbijate vahel, kelle vajadusi nad hästi tunnevad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
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Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Infrastruktuuriettevõtjal on oma 
töötajad, kelle töökoht asub vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muudest juriidilistest 
isikutest eraldi. Selleks et tagada 
infrastruktuuriettevõtjate sõltumatus, peab 
juurdepääs teabesüsteemidele olema 
kaitstud. Sisekorraeeskirjades või 
töölepingutes tuleb suhted vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 
isikutega selgelt piirata sellise ametliku 
teabevahetusega infrastruktuuriettevõtja 
ülesannete teostamisel, mida teostatakse ka 
seoses teiste raudteeveo-ettevõtjatega 
väljaspool vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat. Muid kui punktis c osutatud 
töötajaid tohib infrastruktuuriettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute vahel üle kanda üksnes 
juhul, kui tundlik teave ei levi nende 
kaudu edasi.

5. Infrastruktuuriettevõtjal on oma 
töötajad, kelle töökoht asub vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muudest juriidilistest 
isikutest eraldi. Selleks et tagada 
infrastruktuuriettevõtjate sõltumatus, peab 
juurdepääs teabesüsteemidele olema 
kaitstud. Sisekorraeeskirjades või 
töölepingutes tuleb suhted vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muude juriidiliste 
isikutega selgelt piirata sellise ametliku 
teabevahetusega infrastruktuuriettevõtja 
ülesannete teostamisel, mida teostatakse ka 
seoses teiste raudteeveo-ettevõtjatega 
väljaspool vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat. Muid kui punktis c osutatud 
töötajaid tohib infrastruktuuriettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude 
juriidiliste isikute vahel üle kanda. 
Asjaomased töötajad on siiski vastavalt 
kaubandusõiguse tavadele kohustatud 
hoidma neile varasema tegevuse käigus 
teatavaks saanud ärisaladusi.

Or. de

Selgitus

Kontserni töötajate ettevõttesisese liikuvuse piiramine sellises ulatuses on 
ebaproportsionaalne ja põhiseadusest tulenevalt küsitav. Ooteajad ja muud teabetõkked on 
piisavad, et takistada tundliku teabe soovimatut kaasavõtmist tütarettevõtjate vahel. Vastasel 
korral oleks tulemuseks oskusteabe ja kutsekogemuste oluline kaotus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus nõuda 2. Komisjonil on õigus nõuda 
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liikmesriigilt, kus vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja on asutatud, 
mõistliku aja jooksul vajalikku teavet. 
Komisjon konsulteerib reguleeriva asutuse 
või reguleerivate asutustega ja vajaduse 
korral artiklis 57 osutatud reguleerivate 
asutuste võrgustikuga.

liikmesriigilt, kus vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja on asutatud, 
mõistliku aja jooksul vajalikku teavet. 
Komisjon konsulteerib reguleeriva asutuse 
või reguleerivate asutustega, asjaomaste 
pädevate asutustega ja artiklis 57 osutatud 
reguleerivate asutuste võrgustikuga.

Or. de

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ja raudteesüsteemi tegelikku olemust silmas pidades on 
kohaliku tasandi kaasamine vajalik.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib piirata artikliga 10 ette 
nähtud juurdepääsuõigusi nende 
raudteeveo ettevõtjate puhul, kes 
kuuluvad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja alla, kellele asjaomane 
infrastruktuuriettevõtja kuulub, kui 
komisjon teavitab liikmesriike sellest, et 
ühtegi lõike 1 kohast taotlust ei ole 
esitatud, või seni kuni komisjon on 
taotluse läbi vaadanud või kui komisjon 
otsustab vastavalt artikli 62 lõikes 2 
osutatud menetlusele, et:

välja jäetud

a) komisjoni lõike 2 kohasele 
teabetaotlusele ei esitatud ühtegi 
asjakohast vastust või
b) asjaomane infrastruktuuriettevõtja ei 
vasta artiklites 7a ja 7b esitatud nõuetele 
või
c) artiklites 7a ja 7b esitatud nõuete 
rakendamisest ei piisa, et tagada kõikidele 
raudteeveo-ettevõtjatele võrdsed 
võimalused ning et välistada liikmesriigis, 
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kus infrastruktuuriettevõtja asub, 
konkurentsi moonutamine.

Or. de

Selgitus

Kui sõltumatuse kontrollimise taotlust ei ole esitatud või komisjon ei ole taotluse kohta veel 
otsust teinud, ei tohiks – nagu õiguskorras tavaks – veel karistusi kohaldada. See, et eeskirja 
rikkumise kahtlusest piisab, on ebaproportsionaalne. Puuduliku teabe puhul piisab 
rikkumismenetluses tavapärastest vahenditest. Kahtluse puhul kohene väljajätmine oleks 
ettevõtte jaoks ennetav karistus ja kahjustaks kokkuvõttes konkurentsi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla vähemalt 
infrastruktuuriettevõtja, teadaolevad 
taotlejad artikli 8 lõike 3 tähenduses ning 
soovi korral võimalikud taotlejad, neid 
esindavad organisatsioonid, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate esindajad 
ning vajaduse korral piirkondlike ja 
kohalike asutuste esindajad. Liikmesriikide 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad asutavad iga 
võrgustiku kohta koordineerimiskomitee ja 
korraldavad selle tegevust. Kõnealuse 
komitee liikmeks võivad olla vähemalt 
infrastruktuuriettevõtja, teadaolevad 
taotlejad artikli 8 lõike 3 tähenduses ning 
soovi korral võimalikud taotlejad, neid 
esindavad organisatsioonid, kauba- ja 
reisijateveoteenuste kasutajate esindajad 
ning asjaomaste piirkondlike ja kohalike 
asutuste esindajad. Liikmesriikide 
esindajad ja asjaomane reguleeriv asutus 
kutsutakse koordineerimiskomitee 
koosolekutele vaatlejatena.

Or. de

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud asutused on transpordipoliitika olulised osalejad ja sellistena 
tuleb neid kaasata süstemaatiliselt ja mitte ainult vajaduse korral. Seetõttu peavad nad 
kuuluma koordineerimiskomiteesse.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7d – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Infrastruktuuriettevõtja nimetab oma 
töötajate seast esindaja, kes vastutab 
suhete eest kohalike ja piirkondlike 
asutustega. Esindaja peab suutma vastata 
kohaliku või piirkondliku asutuse 
järelepärimistele infrastruktuuriettevõtja 
nimel viie päeva jooksul. 

Or. de

Selgitus

Infrastruktuuriettevõtjate pädevuste suurendamisega peab infrastruktuuriettevõtjate 
võrgustiku kaudu kaasnema nende jaoks suurema vastutus rahvusvahelisel tasandil, aga ka 
kohalikul tasandil. Teatavat laadi kontaktpunktina peab kohalike või piirkondlike asutuste 
kontaktisik suutma kiiresti nende järelepärimistele vastata.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 7e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
infrastruktuuriettevõtjad osalevad ja teevad 
koostööd võrgustikus, et arendada välja 
Euroopa raudteevõrgustiku infrastruktuur 
ja hakata eelkõige õigeaegselt ja tõhusalt 
rakendama üleeuroopalist transpordivõrku, 
mis hõlmab määruse (EL) nr 913/2010 
kohaseid põhivõrgu koridore ja 
raudteekaubaveokoridore ning otsusega 
2012/88/EL kehtestatud ERTMSi 
arenduskava.

1. Liikmesriigid nõuavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
rakendamist, et infrastruktuuriettevõtjad 
osalevad ja teevad koostööd võrgustikus, et 
arendada välja Euroopa raudteevõrgustiku 
infrastruktuur ja hakata eelkõige 
õigeaegselt ja tõhusalt rakendama 
üleeuroopalist transpordivõrku, mis 
hõlmab määruse (EL) nr 913/2010 
kohaseid põhivõrgu koridore ja 
raudteekaubaveokoridore ning otsusega 
2012/88/EL kehtestatud ERTMSi 
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arenduskava, ning tagada 
raudteetranspordis tõhus piirkondlik 
piiriülene koostöö.

Or. de

Selgitus

Euroopa infrastruktuuriettevõtjate võrgustik pakub võimalust käsitleda piiriüleste vedudega 
seotud probleeme õigel tasandil. Kohalikud asutused tuleb sellesse kaasata.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt d
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid. Nad 
määravad selle kindlaks pärast 
alljärgnevalt loetletud isikute esitatud 
taotlust, mis on esitatud ühe kuu jooksul 
pärast teabe saamist artikli 38 lõikes 4 
osutatud kavandatava reisijateveoteenuse 
kohta:

Selleks et määrata kindlaks, kas avaliku 
teenindamise lepingu majanduslik tasakaal 
on ohustatud, peab artiklis 55 osutatud 
reguleeriv asutus (või asutused) tegema 
objektiivse majandusanalüüsi ja võtma 
oma otsuste puhul aluseks eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumid. Nad 
määravad selle kindlaks pärast 
alljärgnevalt loetletud isikute esitatud 
taotlust, mis on esitatud kahe kuu jooksul 
pärast teabe saamist artikli 38 lõikes 4 
osutatud kavandatava reisijateveoteenuse 
kohta:

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 13a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/2007 ja direktiivi 2010/40/EL, võivad
liikmesriigid nõuda, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud 
piletimüügisüsteemis, et pakkuda pileteid, 
otsepileteid ja broneeringuid või anda 
pädevatele asutustele õigus sellise süsteemi 
loomiseks. Kui selline süsteem on loodud,
tagab liikmesriik, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda 
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus.

1. Ilma et see piiraks määrust (EÜ) nr 
1371/2007 ja direktiivi 2010/40/EL, 
nõuavad liikmesriigid, et riigisiseseid 
reisijateveoteenuseid pakkuvad 
raudteeveo-ettevõtjad osaleksid ühises 
teavitus- ja integreeritud 
piletimüügisüsteemis, et pakkuda pileteid, 
otsepileteid ja broneeringuid või anda 
pädevatele asutustele õigus sellise süsteemi 
loomiseks. Kõnealuse süsteemi loomisel
tagab liikmesriik, et see ei tekita 
turumoonutusi või diskrimineerimist 
raudteeveo-ettevõtjate vahel ning et seda 
haldab avalik-õiguslik või eraõiguslik 
juriidiline isik või kõigi reisijateveoteenust 
osutavate raudteeveo-ettevõtjate ühendus. 
Kohalike ja piirkondlike asutuste 
esindajad on kõnealuse juriidilise isiku 
või ühenduse osa ja võtavad täiel määral 
nende otsuste tegemisest osa.

Or. de

Selgitus

Piirkonnad teatavad sageli probleemidest piletisüsteemidega ammu tuntud raudteeveo-
ettevõtjate käitatavates raudteejaamades. Piirkondade eesmärk on piletisüsteemi 
ühtlustamine konkurentsile orienteeritud turul. Riiklikus teabesüsteemis osalemise kohustus 
võib ühistranspordi ligitõmbavuse suurendamisele kaasa aidata. Sellega seoses peavad 
kohalikud asutused kõnealuse süsteemi haldusorganites osalema.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2012/34/EL
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 

4. Kui taotleja kavatseb taotleda 
infrastruktuuri läbilaskevõimet reisijateveo 
teenuse pakkumiseks, teavitab ta 
infrastruktuuriettevõtjaid ja asjaomaseid 
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reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 18
kuud enne selle liiklusgraafiku jõustumist, 
mille kohta läbilaskevõimet taotletakse. 
Selleks et asjaomased reguleerivad 
asutused saaksid hinnata, milline on 
võimalik majanduslik mõju 
olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele, peavad reguleerivad asutused 
tagama, et kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, ja kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 11 alusel õigus piirata kasutusõigust, 
ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
kõnealusel rahvusvahelisel 
reisijateveoteenuse marsruudil tegutsevaid 
raudteeveo-ettevõtjaid, teavitatakse 
viivitamata ja hiljemalt viie päeva jooksul.

reguleerivaid asutusi mitte vähem kui 
12 kuud enne selle liiklusgraafiku 
jõustumist, mille kohta läbilaskevõimet 
taotletakse. Selleks et asjaomased 
reguleerivad asutused saaksid hinnata, 
milline on võimalik majanduslik mõju 
olemasolevatele avaliku teenindamise 
lepingutele, peavad reguleerivad asutused 
tagama, et kõiki pädevaid asutusi, kes on 
sõlminud avaliku teenindamise lepingus 
määratletud marsruudil raudtee-
reisijateveoteenuse lepingu, ja kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi, kellel on 
artikli 11 alusel õigus piirata kasutusõigust, 
ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
kõnealusel rahvusvahelisel 
reisijateveoteenuse marsruudil tegutsevaid 
raudteeveo-ettevõtjaid, teavitatakse 
viivitamata ja hiljemalt viie päeva jooksul.

Or. de


