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1. Taustteave

2001. aastal vastu võetud esimene raudteepakett oli esimene tegelik katse eelmise sajandi 
lõpus alanud raudteevedude mahu vähenemise peatamiseks ja Euroopa reguleeriva raamistiku 
reformimiseks. Eesmärk oli tagada sektori integreerimine Euroopa tasandil ja atraktiivsus 
teiste veoliikidega võrreldes. Esimese reformiga ei suudetud siiski raudtee olukorda 
parandada ega suurendada Euroopa tasandil raudteeveo osakaalu ühendvedude valdkonnas, 
mis oli 2001. aasta transpordi valge raamatu eesmärk.

Parlamendis esimese raudteepaketi rakendamist käsitleva 11. juuni 2010. aasta resolutsiooni 
teemal toimunud arutelu käigus ilmnes, et sektori stagneerumise üheks põhjuseks oli 
liikmesriikide soovimatus esimest paketti nõuetekohaselt rakendada ja selles seatud eesmärke 
saavutada.

Pärast nimetatud resolutsiooni esitas komisjon Euroopa Kohtule hagi 13 liikmesriigi suhtes, 
„kes ei ole suutnud esimest raudteepaketti täielikult rakendada.“ Kõnealused meetmed 
keskenduvad peamiselt raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja turgu valitsevate raudteeveo-
ettevõtjate eraldamata jätmisele, probleemidele seoses tasude õiglase kindlaksmääramisega 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt ja reguleerivate asutuste ebapiisavatele volitustele ja 
sõltumatusele.

2. Komisjoni ettepanek

Komisjon tegi ettepaneku sõnastada uuesti kolm direktiivi, mis moodustavad esimese 
raudteepaketi1 (edaspidi „uuesti sõnastamine”), millega kaasnes teatis2. Lihtsustamise, 
selgemaks muutmise ja ajakohastamise eesmärgil ühendab komisjon esimese raudteepaketi 
kolm direktiivi ja nende hilisemad muudatused.

Lisaks kehtivate õigusaktide kodifitseerimisele kavatseb komisjon parandada 
raudteeinfrastruktuuride rahastamist ja nendega seotud tasude määramist ning 
konkurentsitingimusi ja tagada nõuetekohane turujärelevalve. Loetletud kolme küsimust 
käsitletakse eraldi järgmistes peatükkides:

 II peatükk Euroopa Liidu raudteede arendamise kohta sisaldab sätteid 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate sõltumatuse, infrastruktuuri 
majandamise ja vedude lahususe ning raudteesektori finantsolukorra kohta. Lisatud on 
säte, millega piiratakse liikmesriikide sekkumist raudteeveo-ettevõtjate majandamisse, 
eelkõige seoses üldiste poliitiliste suunistega. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
põhiülesanded on loetletud direktiivi II lisas.

4. jagu ja III lisa teenustele juurdepääsu tingimuste kohta sisaldavad põhilisi muudatusi: 
lisatakse teenindusrajatiste käitamise sõltumatuse nõuded teatavatel tingimustel ja 
raudteega seotud teenuste osutajate kohustus anda rendile rajatised, mida ei ole vähemalt 

                                               
1 Direktiiv 2001/12 ühenduse raudteede arendamise kohta, direktiiv 2001/13 raudtee-ettevõtjate litsentseerimise 
kohta ja direktiiv 2001/14 raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise kohta.
2 KOM(2010)474.
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kaks aastat kasutatud.

 III peatükk raudteeveo-ettevõtjatele tegevusloa andmise kohta säilitab suuremate 
muudatusteta raudteeveo-ettevõtjatele litsentsi andmise korra. Artiklisse 17 on siiski 
lisatud uus säte, mis kohustab liikmesriike või liikmesriikide kodanikke omama kokku 
rohkem kui 50% ELis litsentsi taotleda soovivast raudteeveo-ettevõtjast.

 IV peatükk raudteeinfrastruktuuri kasutustasude määramise ja raudteeinfrastruktuuri 
läbilaskevõime jaotamise kohta sisaldab mitmeid oluliste muudatustega sätteid:

– infrastruktuuri ja teenuste kasutustasude kindlaksmääramine: tasude määramise 
peamised põhimõtted säilitatakse praegusel kujul. Komisjon kavatseb seega selgitada 
kõnealuste põhimõtete kohaldamist (VIII lisa punktid 1 ja 3). Komisjon teeb ka 
ettepaneku muuta kohustuslikuks infrastruktuuri kasutustasude muutmine rongide 
mürataseme alusel ja siduda see Eurovignette’i direktiivi jõustumisega. Muude 
keskkonnakuludega seotud kasutustasude muutmine jääks valikuliseks, samal ajal kui 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tulu suurendavad kasutustasud sõltuksid samuti 
Eurovignette’i direktiivist. Komisjon teeb ka ettepaneku vähendada Euroopa 
rongijuhtimissüsteemi (ETCS) kasutavate rongide puhul ajutiselt infrastruktuuri 
kasutustasu, et kiirendada koostalitluse tehnoloogiate kasutuselevõttu;

– infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine: kõige olulisemate muudatuste eesmärk on 
tugevdada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vahelist koostööd rahvusvahelise 
läbilaskevõime tagamiseks artiklis 40 ja üldistada volitatud taotlejate mõistet artiklis 41. 
Vaidluste tekkimisel sarnaste rongiliinide taotlejate vahel antakse nõutud teavet 
artiklis 46 käsitletud kooskõlastusmenetluse ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
hallatava vaidluste lahendamise süsteemi tarbeks tasuta.

– reguleerivad asutused: korralduse, otsuste vastuvõtmise ja töötajate juhtimise osas 
muudetakse need asutused teistest riigiasutustest sõltumatuks. Nende volitusi 
laiendatakse, et need hõlmaksid juurdepääsu raudteega seotud teenustele ja nende 
kasutustasude määramise ning et nad teostaksid konkurentsi järelevalvet selles sektoris. 
Reguleerivatele asutustele tehakse kättesaadavaks mitmed vahendid: omaalgatuslikud 
meetmed; nende otsuste jõustamine sanktsioonide, sealhulgas trahvide kaudu; õigus 
algatada audit raamatupidamisarvestuse lahususe kohta ja teha järeldusi riigiabi kohta. 
Komisjon tugevdab koostööd ka reguleerivate asutuste töörühma loomise kaudu.

3. Esmased märkused ja suundumused

Uuesti sõnastamisega kavatsetakse saavutada kõikehõlmav ja integreeritud Euroopa 
raudteeturg kõikides segmentides, sealhulgas riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil reisijate- ja 
kaubavedu. Raportöör toetab seda eesmärki ning eriti viimaste tehniliste ja haldustõkete 
kõrvaldamist erinevate turgude vahel, nagu seda toetas ka parlament eelmisi raudteepakette 
käsitlevate arutelude ajal. Euroopa raudteeturg peab kulude vähendamise ja kõikidele 
raudteeveo-ettevõtjatele õiglase ja mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamise kaudu Euroopa 
raudteevõrgule tooma kasu kodanikele ja ettevõtjatele.

Lisaks märgitud üldeesmärgile soovib raportöör tõstatada mõned küsimused teatud 
elementide kohta, mida uuesti sõnastatud tekstis on raportööri arvates küllaltki ebapiisavalt 
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käsitletud, kuid mis on tõeliselt ühtse Euroopa raudteepiirkonna rajamisel üliolulised. 
Raportööri seisukohtade aluseks on parlamendi resolutsioon, mis võeti transpordikomisjonis 
vastu peaaegu ühehäälselt (38 poolt- ja ühegi vastuhääleta). Kõnealuses resolutsioonis 
käsitletakse eelkõige raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatust, reguleerivate asutuste 
vahendite ja volituste piiratust ning infrastruktuuri kasutustasude määramist.

a) Reguleeriv asutus

Parlament väljendab oma hiljutises resolutsioonis muret, et reguleerivatel asutustel ei ole 
piisavalt volitusi ega vahendeid. Komisjon teeb seega ettepaneku tugevdada oluliselt 
reguleerivate asutuste rolli ja pädevusi. Tugevdatakse ka nendevahelist koostööd ja see ulatub 
praegusest teabevahetusest kaugemale: komisjon kavatseb kohustada reguleerivaid asutusi 
koostööd tegema, eelkõige rahvusvaheliste rongiliinidega seotud kaebuste korral. Komisjon ei 
tee siiski ettepanekut integreeritud Euroopa järelevalvesüsteemi loomiseks, mis oleks 
võrreldav sellega, mis on olemas teistes hiljuti konkurentsile avatud võrgutööstustes, näiteks 
energia- või telekommunikatsioonisektoris.

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut suurendada riiklike reguleerivate asutuste 
sõltumatust ja pädevusi ning arvab, et reguleeriva kontrolli tugevdamine on esimene 
hädavajalik reform, mis on vaja raudteesektoris läbi viia: tõhus reguleeriv kontroll riiklikul ja 
Euroopa tasandil on mis tahes edasise riiklike raudteeturgude integreerimise saavutamise 
hädavajalik eeltingimus, kuna see tagab õiglase ja mittediskrimineeriva raudteeturu eeskirjad.

Reguleeriva asutuse rolli tuleks jätkuvalt tugevdada ja selle pädevusi mõnesse uude 
valdkonda laiendada. Tal peaks olema näiteks võimalik kontrollida, et riiklikke ohutuseeskirju 
ja teisi tehnilisi standardeid ei väärkasutataks turgude avatuse piiramiseks, kuna ohutuse ja 
sertifitseerimisega seotud probleeme väärkasutatakse sageli alibina turule juurdepääsu 
piiramiseks. Komisjoni ettepaneku kohaselt suurendatakse reguleeriva asutuse rolli ka 
traditsioonilistest kontrollifunktsioonidest kaugemale ulatuvates valdkondades, näiteks 
äriplaani hindamine või tulemuseesmärkide saavutamiseks vajalike kesk- või pikaajaliste 
kasumite hindamine. Raportööril on kavas kõnealuse regulatiivse kontrolli Euroopa tasandit 
veelgi tugevdada, näiteks rohkem institutsionaliseeritud süsteemi abil komisjoni pelgalt 
koostööle suunatud lähenemisviisi asemel.

b) Infrastruktuuri rahastamine ja kasutustasude määramine

Parlament on korrapäraselt kritiseerinud, et vaatamata direktiivis 2001/12 sisalduvatele 
infrastruktuuri rahastamist ja raudtee võlgasid käsitlevatele sätetele ei ole liikmesriigid 
raudteesüsteemidesse investeerinud ega neid rahastanud, eelkõige seoses üleeuroopalise 
transpordivõrguga. Komisjon lisab raudteeinfrastruktuuri rahastamise parandamiseks mõned 
uued sätted. Muu hulgas muudetakse kohustuslikuks riikliku infrastruktuuri arendamise 
viieaastaste strateegiate avaldamine (artikkel 8). Strateegiad peaksid täitma tulevased 
liikuvusvajadused ja tagama raudteesüsteemi jätkusuutliku rahastamise. 
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate koostatud äriplaanid, mille aluseks on konsultatsioonid 
kõigi turuosalistega, arvestavad selle uue raamistikuga. Tugevdatakse ka liikmesriikide ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate kohustuste läbipaistvust suurendavaid ülesandeid, näiteks 
tasude määramise raamistiku avaldamise kaudu. Need sätted kujutavad endast läbipaistvuse 
osas edasiliikumist, nagu ka kohustused, mida liikmesriigid täitma peavad.
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Komisjon teeb ettepaneku muuta raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja avalik-õiguslike asutuste 
vahelised lepingud kohustuslikuks, et tagada kasutustasudele alternatiivne infrastruktuuri 
rahastamise allikas. Selliste lepingute parameetreid, mille kestvust pikendatakse kolmelt 
aastalt vähemalt viiele aastale, tugevdatakse VII lisas, näiteks tulemuslikkuse näitajate 
kaasamise kaudu lepingutesse. Kui kindlaks määratud eesmärgid on piisavalt ambitsioonikad, 
võib see olla tugev stiimul võrgu tõhusaks kasutamiseks. Raportöör on arvamusel, et selliste 
lepingute toimimiseks on kindlasti vaja tagada, et kõikidele sidusrühmadele antakse oma 
vajaduste väljendamiseks võrdsed võimalused.

Rongide müratasemel põhinevate infrastruktuuri kasutustasude muutmise osas on raportöör 
arvamusel, et väliskulude arvessevõtmine tuleb veoliikide lõikes kooskõlastada, et luua 
veoliikide siseselt ja ühendvedude valdkonnas õiglased konkurentsitingimused. Raportöör 
võib esitada selle tingimuse rõhutamiseks muudatusettepanekud, eriti maanteetranspordiga 
võrreldes. Esitatakse ka stiimulid ERTMSi kasutuselevõtuks, vähendades ajutiselt rongide 
infrastruktuuri kasutustasusid. Raportööri arvamuse kohaselt on väga oluline, et need 
stiimulid ei mõjutaks ühegi raudteeveo-ettevõtja sissetulekut ega tooks raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate jaoks kaasa täiendavaid rahastamisprobleeme.

Lisaks ei anna mitmetes liikmesriikides raudtee kasutustasude süsteem, mis on üks 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate kasutada olevatest vahenditest, millega rahastada 
infrastruktuuri arendamist ja hooldamist, piisavalt stiimuleid raudteevõrgu tulemuslikkuse 
parandamiseks. Komisjon teeb seetõttu VIII lisa punktis 4 ettepaneku määrata kindlaks 
tulemuslikkuse kava põhiparameetrid.

Need meetmed tähendavad edasiliikumist usaldusväärse finantsstruktuuri loomise suunas, 
kuid jääb küsimus, kas need on liikmesriikide vähenenud vahendite taustal piisavad. 
Infrastruktuuri rahastamise alused jäävad ebakindlaks. Vaja on leida viise, kuidas ergutada 
täiendavate riiklike ja erainvesteeringute tegemist raudteesektoris lisaks läbipaistvuse 
suurendamisele ja eespool nimetatud stiimulitele.

c) Teenustele ja teenindusrajatistele juurdepääsu tingimused

Komisjon tõhustab seda küsimust käsitlevaid sätteid eriti artiklis 13. Tulemuseks on olukord, 
kus komisjon teeb ettepaneku teenindusrajatised turgu valitsevatest raudteeveo-ettevõtjatest 
õiguslikult ja korralduslikult lahutada, kuid ei julge puudutada raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate üldist lahutamist, mille mõju kahjustab õiglast ja 
mittediskrimineerivat konkurentsi märksa rohkem. Küsimus on selles, kas komisjon on 
piisavalt ambitsioonikas või liiga ambitsioonikas seoses kõigile taotlejatele õiglase ja 
mittediskrimineeriva teenustele juurdepääsu tagamise eesmärkidega ja kas muud meetmed 
võivad sellise juurdepääsu tagamisel olla asjakohasemad.

d) Infrastruktuuri majandamise ja veoteenuste lahusus

Parlament on korduvalt väljendanud muret, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele ei ole 
tagatud piisav sõltumatus turgu valitsevast raudteeveo-ettevõtjast. Raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjatele sõltumatuse tagamine on väga oluline, sest neil on keskne roll infrastruktuuri 
läbilaskevõimele juurdepääsu võimaldamisel ja kasutustasude määramisel. Raportöör toetab 
täielikult parlamendi seisukohti, milles kritiseeritakse, et „infrastruktuuri haldajate 
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sõltumatuse garanteerimiseks antud praktilised ja õiguslikud tagatised on ebapiisavad, eriti 
juhul, kui nad moodustavad osa raudtee-valdusettevõttest, mis tegeleb ka raudteevedudega“, 
ja kinnitab, et eraldamine „on eeltingimus, mis võimaldab kõigi ettevõtjate õiglast, 
läbipaistvat ja mittediskrimineerivat kohtlemist“ (2010. aasta juuni resolutsiooni lõige 7).

Niisuguse sõltumatuse puudumine pärsib konkurentsi päris paljudes Euroopa riikides ja ei 
lase Euroopa tasandil integreerida raudteevõrku, mida juhitakse jätkuvalt ainuüksi 
siseriiklikest kaalutlustest lähtuvalt. Parlament nõuab seetõttu oma hiljutises resolutsioonis 
komisjonilt tungivalt, et ümbersõnastamise käigus seataks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate 
sõltumatus esmatähtsale kohale. Raportööri suureks pettumuseks ei sisalda komisjoni 
ettepanek eraldamise valdkonnas mingit edasiliikumist. Euroopa Parlamendil on nüüd aeg 
järele mõelda, millisel viisil ja millises vormis on võimalik saavutada eraldamine Euroopa 
ühtsel raudteeturul, nagu seda teistes sektorites, näiteks energia- ja 
telekommunikatsioonisektor, juba on tehtud. Parlament peaks algatama sel eesmärgil arutelu 
raudteeturu läbinisti Euroopa mudeli loomiseks, mille aluseks on vähesed selged ja 
läbipaistvad eeskirjad, mis viivad kõikjal ELis tänasest ühtlasema reguleerimiseni. 
Omandiküsimust kõrvale jättes on raportöör arvamusel, et lubatud peaksid olema ainult 
õiguslikult, korralduslikult ja institutsionaalselt täiesti sõltumatud raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtjad.

e) Lisad ja delegeeritud õigusaktide reguleerimisala

Ettepanek sisaldab üheksat lisa, mida praeguses tekstis võib komisjon muuta delegeeritud 
õigusaktidega. Raportöör mõistab, et komisjon vajab piisavat paindlikkust eeskirjade 
kohandamiseks vastavalt õiguslikele, poliitilistele ja tehnilistele arengutele. Direktiiv peaks 
siiski pakkuma kindlat alust reguleerimiseks, mis osutab selgelt, millises suunas peab 
komisjon liikuma. Mõned lisad võivad avaldada tugevat mõju sektori reguleerimise viisile ja 
neid võidakse seetõttu käsitleda direktiivi oluliste osadena. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku 
hinnata eraldi iga lisa tähtsust, et otsustada, kas selles sisalduvaid elemente on vaja muuta 
delegeeritud õigusaktide asemel seadusandliku tavamenetluse käigus.


