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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)
(12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (12262/2020 – C9-0011/2021),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta 
arvamust1, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta2 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2017)0548) suhtes,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-
0045/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 197, 8.6.2018, lk 66.
2 ELT C 363, 28.10.2020, lk 296.
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LÜHISELGITUS

Taust
Euroopa Komisjon tegi 27. septembril 2017 ettepaneku sõnastada uuesti Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta, et 
rongireisijaid hilinemise, tühistamise või diskrimineerimise korral paremini kaitsta.
Transpordi- ja turismikomisjon võttis 9. oktoobril 2018 vastu oma esimese lugemise raporti 
39 poolt- ja 2 vastuhäälega, erapooletuid oli 6. Täiskogu võttis 15. novembril 2018 vastu 
parlamendi esimese lugemise seisukoha 533 poolt- ja 37 vastuhäälega, erapooletuid oli 47. 
Uue koosseisu ametiaja alguses 24. septembril 2019 võttis transpordi- ja turismikomisjon 
vastu otsuse alustada esimese lugemise raporti alusel institutsioonidevahelisi läbirääkimisi 47 
poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. 
Nõukogu võttis 2. detsembril 2019 vastu otsuse oma üldise lähenemisviisi kohta 
läbirääkimisteks.
Institutsioonidevahelised läbirääkimised algasid 28. jaanuaril 2020 Horvaatia eesistumise ajal 
ja lõppesid edukalt 1. oktoobril 2020 Saksamaa eesistumise ajal pärast nelja kolmepoolset 
kohtumist. COREPER kinnitas esialgse kokkuleppe 21. oktoobril 2020 ning transpordi- ja 
turismikomisjon kiitis selle heaks 29. oktoobril 2020 38 poolt- ja 7 vastuhäälega, erapooletuid 
oli 4.
Pärast õiguskeelelist kontrolli võttis nõukogu 25. jaanuaril kooskõlas esialgse kokkuleppega 
oma esimese lugemise seisukoha ametlikult vastu. Parlamendil palutakse nüüd asuda teise 
lugemise juurde ja nõukogu seisukoht heaks kiita, et kokkulepe kinnitada.

Kokkuleppe põhielemendid
Saavutatud kokkulepe parandab märkimisväärselt kehtiva määruse sätteid mitmes küsimuses, 
näiteks:
– toimima hakkab täielik süsteem piiratud liikumisvõimega isikute jaoks, kes saavad alates 
30. juunist 2026 reisides abi, kui on abivajadusest 24 tundi enne reisi ette teatanud, võrreldes 
praegu kehtiva 48 tunni nõudega. Senikaua kohaldatakse 36 tunni pikkust eelteatamise nõuet. 
Piiratud liikumisvõimega isikud saavad vajaduse korral reisida lisatasuta koos saatva isiku või 
abikoeraga; 
– kui leiab aset hilinemine üle 100 minuti, on raudteeveo-ettevõtjad kohustatud pakkuma 
reisijatele marsruudi muutmise võimalusi olenemata asjaoludest ja aitama neil leida parimaid 
alternatiive, nii nagu see on ka lennuettevõtjate puhul. Kui olukord seda nõuab, tuleb tagada 
reisijatele söök ja jook ning hüvitada majutuskulud;
– lisatud on uued üksikasjalikud jalgrattaid puudutavad sätted, mis kohustavad raudtee-
ettevõtjaid eraldama nende jaoks spetsiaalsed alad, kõigis uutes ja renoveeritud veeremites 
peab olema vähemalt 4 jalgrattakohta koos võimalusega seda arvu suurendada. Jalgrataste 
vastuvõtmisest keeldumist konkreetsetes rongides tuleks nõuetekohaselt põhjendada ning 
pakkuda reisijatele võimalust saada sellisel juhul hüvitist;
– ettevõtjatele on kehtestatud kohustus pakkuda järjestikustest raudteeteenustest koosnevate 
reiside otsepileteid. Seda kohaldatakse alates määruse kohaldamise kuupäevast 
rahvusvaheliste ja pikamaareiside puhul ning viie aasta pärast ka piirkondlike raudteeveo 
teenuste puhul; 
– reisijate teavitamist käsitlevaid üldsätteid on karmistatud, eriti hilinemise korral, kui 
raudteeveo-ettevõtja on kohustatud teavitama reisijaid muutustest kohe, kui see teave on 
kättesaadav. 
Teksti lisati vääramatu jõu klausel, mis sarnaneb lennureisijate suhtes kohaldatava klausliga, 
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kuid mis sisaldab väga üksikasjalikke sätteid, et vältida liiga laia tõlgendamist. Seda võib 
kohaldada ettenägematute asjaolude korral, nagu äärmuslikud ilmastikuolud, mastaapsed 
loodusõnnetused või ulatuslik rahvatervise kriisi puhang, ning see vabastab ettevõtjad 
kohustusest maksta hüvitist hilinemise eest, kuid jõusse jäävad muud reisijate abistamise 
kohustused ja hüvitamisklauslid.
Uusi eeskirju hakatakse kohaldama kahe aasta pärast. Kolmepoolsel kohtumisel lepiti kokku 
siseriiklike raudteeteenuste suhtes kehtivate erandite kehtivuse viimases pikendamises viie 
aasta võrra nende liikmesriikide puhul, kes on neid erandeid seni kasutanud. Samuti võivad 
liikmesriigid konkreetsetel asjaoludel otsustada osaliselt kohaldada erandeid linnasiseste, 
linnalähedaste ja piirkondlike piiriüleste teenuste puhul. Piiriüleste teenuste puhul ei saa siiski 
kohaldada erandeid piiratud liikumisvõimega isikuid, jalgrattavedusid, otsepileteid ning 
marsruudi muutmist käsitlevate sätete suhtes.

Soovitus
Kuna nõukogu seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud 
esialgse kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.
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