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Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I
Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist 
(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0028),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0024/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Leedu Seimi, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi 
Esimese ja Teise Koja, Austria Liidunõukogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0034/2014),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

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

1 ELT C 327, 12.11.2013, lk 122
2 ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.



P7_TC1-COD(2013)0028

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. 
aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2104, 
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siseturu avamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast õigusakti eelnõu esitamist liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3

1 ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
2 ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
3 Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seisukoht.



ning arvestades järgmist:

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel määral, et 

suureneks selle transpordiliigi osakaal võrreldes maanteevedude ja lennundusega. 

Euroopa Liidus on raudteeveoturu osa olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-

reisijateveoteenuste kättesaadavus, hind ja kvaliteet ei ole suutnud muutunud 

vajadustega muude transpordiliikide arenguga kaasas käia. Seda arvestades tuleb 

võtta asjakohaselt õppust liidu kolme eelmise raudteereformi käsitusest. [ME 1]

(1a) Raudteetransport on tähtis sotsiaalsest, ökoloogilisest ja liikuvuse planeerimise 

seisukohast, ning selle osakaal Euroopa reisijateveos võiks olla märksa suurem. 

Seda arvestades võivad nii teadusuuringutesse kui ka taristusse ja veeremisse 

tehtavad investeeringud oluliselt soodustada uut majanduskasvu ja seeläbi edendada 

tööhõivet nii vahetult raudteesektoris kui ka, tänu töötajate suuremale liikuvusele, 

muudes sektorites. Kui liikmesriigid jõuavad kokkuleppele tihedama koostöö osas, 

võib raudteetransport kujuneda liidus oluliseks kaasaegseks majandusharuks. 

[ME 2]



(2) Rahvusvaheliste raudtee-reisijateveoteenuste turg on olnud liidus konkurentsile avatud 

alates 2010. aastast. Peale selle on mõni liikmesriik avanud konkurentsile ka oma 

riigisisesed reisijateveoteenused, kehtestades avaliku teenindamise lepingute 

sõlmimiseks avatud juurdepääsuõigused või korraldades selleks avatud hankeid või 

kasutades mõlemat nimetatud võimalust.

(3) Komisjon teatas 28. märtsil 2011 vastuvõetud transpordipoliitikaalases 

transpordipoliitika valges raamatus1 kavatsusest viia lõpule raudtee-siseturu 

väljaarendamine ja võimaldada liidu raudteeveo-ettevõtjatel osutada igasuguseid 

raudteetransporditeenuseid ilma tarbetute tehniliste ja haldustõketeta. Selle eesmärgi 

paremaks saavutamiseks tuleb praeguse reformi kavandamisel arvesse võtta liidus 

tulemuslikuks osutunud raudteemudeleid. [ME 5]

(3a) Avalike raudtee-reisijateveo teenuste kvaliteeti tuleks parandada ja suurendada 

nende tõhusust, säilitades seejuures senised tõhusalt toimivad avalikud 

reisijateveoteenused. [ME 6]

1 Valge raamat: Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas (COM(2011)0144).



(3b) Liidu raudteeturu avamise lõpuleviimist tuleks pidada eriti oluliseks, et raudtee 

saaks muutuda hinnalt ja kvaliteedilt teiste transpordiliikide arvestatavaks 

alternatiiviks. [ME 7]

(3c) On tähtis, et pädevatel asutustel oleks avalike reisijateveoteenuste korraldamisel 

keskne koht. Sellised asutused vastutavad avalike reisijateveoteenuste korraldamise 

eest, mille hulka kuulub avatud juurdepääsuga või avaliku teenindamise lepingute 

põhjal teenindatavate marsruutide valik ning lepingu sõlmimise menetluste 

kindlaksmääramine. Lisaks peaksid nad põhjendama, et ainult nende valitud 

pakkumismenetlus tagab ökonoomsuse, tõhususe ja kvaliteedi eesmärkide täitmise, 

ning selle põhjenduse avaldama. [ME 8]



(4) Avalike reisijateveoteenuste korraldamisel peavad pädevad asutused tagama 

asjakohased, vajalikud ja proportsionaalsed avaliku teenindamise kohustused ja 

avaliku teenindamise lepingute geograafilise kohaldamisala, et saavutada avaliku 

reisijateveo poliitika eesmärgid oma territooriumil. Selline poliitika tuleks esitada 

ühistranspordikavades jätkusuutliku ühistranspordi kavades, jättes ruumi ka 

turupõhistele transpordilahendustele. Ühistranspordikavade ja avaliku teenindamise 

kohustuste kindlaksmääramise protsess tuleks muuta asjaomaste sidusrühmade, sh 

potentsiaalsete turule tulijate jaoks läbipaistvaks. [ME 9]

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade jätkusuutliku ühistranspordi kavade 

eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused 

kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kvaliteetselt ja kulutõhusalt saavutada 

ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju 

hüvitamist ja samuti peavad nad tagama avaliku teenindamise lepingute alusel 

osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalise rahalise jätkusuutlikkuse. See hõlmab 

vajadust vältida nii ülemäärast kui ka ebapiisavat hüvitamist, mida põhjustab kas 

avaliku teenindamise kohustuse sisu või pädeva asutuse suutmatus täita võetud 

finantskohustusi. Avaliku teenindamise kohustused võivad hõlmata võrgustikke, kus 

mõningaid teenuseid saab pakkuda mõistliku kasumiga ilma rahalise hüvitiseta; 

selliste teenuste avaliku teenindamise kohustuste hulka lisamine ei tohiks tuua 

kaasa hüvitismakseid, mis ületavad kõigi võrguteenuste tagamiseks vajaliku summa. 

[ME 10]



(6) Eelkõige on oluline see, et pädevad asutused vastavad kõnealustele avaliku 

teenindamise kohustuste kriteeriumidele ja avaliku teenindamise lepingute 

kohaldamisalale, kui soovitakse avaliku raudtee-reisijateveo turu tõrgeteta toimimist, 

kuna avatud juurdepääsuga transporti tuleb korralikult koordineerida avaliku 

teenindamise lepingute alusel osutatavate transporditeenustega. Seepärast peaks 

sõltumatu raudteevaldkonda reguleeriv asutus tagama kõnealuse menetluse 

nõuetekohase kohaldamise ja läbipaistvuse.

(7) Võistupakkumise tulemusel sõlmitava raudtee-reisijatevedu käsitleva avaliku 

teenindamise lepingu aastane maksimummaht maht on vaja kindlaks määrata, et 

soodustada konkurentsi viisil, mis soodustab kõnealuste lepingute puhul konkurentsi 

väikepakkujate, uute osalejate ja valitsevate ettevõtjate vahel ja samal ajal 

võimaldada võimaldab pädevatele asutustele mõningast paindlikkust veomahu 

optimeerimisel majandus- ja tegevuskaalutlustest lähtuvalt. [ME 64]



(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste ettevalmistamist ja sellest tulenevalt soodustada 

konkurentsi, peavad pädevad asutused (kaitstes seejuures ärisaladusi) tagama, et kõik 

pakkumuse esitamisest huvitatud avaliku teenuse osutajad saavad konkreetset teavet 

avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud veoteenuste ja taristu kohta, nii et hankijat 

ei saaks süüdistada nende diskrimineerimises konkurentidega võrreldes. [ME 12]

(9) Raudteetransporti hõlmavate avaliku teenindamise otselepingute teatavaid 

maksimummahtusid on vaja kohandada kõnealuses sektoris korraldatavate 

hankemenetluste suhtes valitsevatele konkreetsetele majandustingimustele.

(9a) Õiglase konkurentsi tagamiseks ja hüvitismaksete väärkasutamise vältimiseks tuleks 

kohaldada vastastikkuse põhimõtet. Seda põhimõtet tuleks kohaldada nii 

liikmesriikide ja liidus asutatud ettevõtete kui ka kolmandatest riikidest pärit 

ettevõtjate suhtes, kes soovivad liidus osaleda hankemenetluses. [ME 65]



(10) Raudtee-reisijateveo siseturu loomiseks on vaja kõnealust sektorit hõlmavate avaliku 

teenindamise lepingute sõlmimist käsitleva võistupakkumise ühiseeskirju, mida tuleb 

kohaldada mis on ühtmoodi kohaldatavad kõikides liikmesriikides, kuid milles 

võetakse arvesse ka iga liikmesriigi erisusi. [ME 14]

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-

reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, on oluline, et liikmesriigid tagaksid 

nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku teenuse osutajate personalile.

(12) Pädevad asutused peaksid nõuetekohaste ja tõhusate meetmetega lihtsustama avaliku 

teenuse osutajate juurdepääsu raudteeveeremile, kui see ei ole turul tagatud sobivate 

majanduslike ja mittediskrimineerivate tingimustega.

(13) Avaliku teenindamise lepingute sõlmimiseks tulevikus korraldatavate hankemenetluste 

teatavate põhijoonte läbipaistvust tuleb suurendada, et turg oleks võimeline 

hankemenetlustele paremini reageerima.

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1370/2007 sisemisele loogikale tuleks täpselt märkida, et 

kuni 2. detsembrini 2019 kestev üleminekuperiood on seotud üksnes kohustusega 

korraldada võistupakkumisi seoses avaliku teenindamise lepingutega. [ME 66]



(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. 

[ME 67]

(16) Kuna pärast riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamist võib pädevatel 

asutustel olla vaja võtta üleminekumeetmeid, et tagada kõrge konkurentsitase, piirates 

ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu, tuleks ette näha sellekohased 

sätted.

(17) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide 
läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste 
teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).



(18) Seoses nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 (võimaldamismäärus)1 muudatustega tegi 

komisjon ettepaneku muuta ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1370/2007 (COM(2012)0730). 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.

(19) Määrust (EÜ) nr 1370/2007 tuleks seepärast vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1 Nõukogu määrus (EL) nr .../..., millega muudetakse nõukogu 7. mai 1998. aasta 
määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1370/2007, 
mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel, 
(COM(2012)0730, 5.12.2012).



Artikkel 1

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL1, muudetakse 

määrust (EÜ) nr 1370/2007 muudetakse järgmiselt: [ME 17]

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

-a) lisatakse järgmine punkt:

aa) „avalik raudtee-reisijatevedu” – raudtee-ühistransport, v.a reisijatevedu 

muud liiki rööbastranspordiga, näiteks metroos, trammiga või, kui 

liikmesriigid nii otsustavad, nn trammilt-rongile süsteemidega; [ME 18]

a) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline 

pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab muu hulgas linnastu ja/või 

piirkonna või maapiirkonna transpordivajadusi, sealhulgas piiriüleselt;” 

[ME 19]

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 243). 



b) punkti e lisatakse järgmine lõik:

„Avaliku teenindamise kohustused ei hõlma ühtki ühistransporditeenust, mille 

mõju on kohaliku, piirkondliku või riigisisese võrgu toimimise mõjust suurem 

hõlmavad ühistransporditeenuseid, mis on muu hulgas vajalikud, et saada 

kasu võrgu toimimise majanduslikust, tehnilisest või geograafilisest mõjust 

kohalikul, piirkondlikul või riigisisesel tasandil. Võrgu toimimise mõju tuleneb 

veoteenuste integreerimisest, mis muudab ühistranspordi reisijate jaoks 

atraktiivsemaks ning ühistranspordisektori jaoks tõhusamaks. Võrgu 

toimimise mõju võib tuleneda teenustest, mille tulud kas katavad või ei kata 

kulusid, ning see võib ilmneda erinevate geograafiliste asukohtade, 

sõiduplaanide ja tariifitasemete korral.” [ME 20]



2. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2a

Ühistranspordikavad Mitmeliigilise ja jätkusuutliku ühistranspordi kavad ja avaliku 

teenindamise kohustused [ME 21]

1. Pädevad asutused koostavad mitmeliigilise 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 edendades seeläbi sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust. Nimetatud kavad võivad koosneda teabest 

avalikus sfääris juba olemasolevate ühistranspordikavade kohta. Arvestatakse 

ka juba olemasolevaid piirkondadevahelisi teenuseid. Nimetatud kavad 

hõlmavad vähemalt järgmist: [ME 22]

a) võrgu või liinide struktuur;



b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt juurdepääs, 

territoriaalne ühendatus, turvalisus, muu hulgas näiteks kättesaadavus 

puudega isikute jaoks ning ühe või mitme transpordiliigi ühendamine 

suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduajad, 

sagedus ja läbilaskevõime minimaalne kasutus; [ME 23]

ba) avaliku raudtee-reisijateveo tõhususe kriteeriumid on muu hulgas 

mitmeliigilise ühistranspordi osakaal, täpsus, kulutõhusus, sagedus, 

klientide rahulolu ja veeremi kvaliteet; [ME 24]

c) kvaliteedistandardid kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning 

kontrolliaspektid, sealhulgas teave, mis on seotud selliste aspektidega 

nagu peatuste ja veeremi puhul kasutatavate seadmete omadused, 

punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, klienditeenindus ja teavitamine, 

kaebuste menetlemine ja hüvitamine, teenuse kvaliteedi kontrollimine, 

taristu ja teenuste, sealhulgas teabega; [ME 25]

d) tariifipoliitika põhimõtted, näiteks sotsiaaltariifide kasutamine; [ME 26]



e) tegevusnõuded, nt jalgrataste vedu, liikluskorraldus, tõrgete korral 

kohaldatav hädaolukorra lahendamiskava reisijate õiguste, sotsiaal- ja 

tööhõivetingimuste ja keskkonnakaitse suhtes kehtivad eeskirjad ning 

keskkonnaalaste eesmärkide seadmine. [ME 27]

Ühistranspordikavade koostamisel võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse 

kohaldatavaid reisijate õiguste, sotsiaalküsimuste, tööhõive ja keskkonnakaitse alaseid 

eeskirju. [ME 28]

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast konsulteerimist 

asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse 

kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena , mis hõlmab vähemalt 

veoettevõtjaid, vajaduse korral taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate 

esindusorganisatsioone, ning avaldavad need kavad. [ME 29]



2. Avaliku teenindamise kohustused määratakse kindlaks ja avaliku teenindamise 

lepingud sõlmitakse kooskõlas kohaldatavate ühistranspordikavadega.

3. Avaliku reisijateveo suhtes kehtivate avaliku teenindamise kohustuste tehniliste 

kirjelduste ja kohaldamisala kindlaksmääramisel peetakse silmas järgmist:

a) need määratakse kindlaks kooskõlas artikli 2 punktiga e;

b) need sobivad ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks, mis tähendab, 

et ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks tuleb nendega lepingu 

sõlmimisel kindlaks määrata nõutavad kvaliteedistandardid ja sobivad 

vahendid nende saavutamiseks; [ME 30]

c) need ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik ja proportsionaalne vajalikud 

ja proportsionaalsed ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks ning 

avaliku raudtee-reisijateveo puhul võetakse neis arvesse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL*. [ME 31]



Punktis b osutatud asjakohasuse hindamisel võetakse arvesse seda, kas riigi sekkumine 

reisijateveoteenuse osutamisel on sobiv vahend ühistranspordikava eesmärkide 

saavutamiseks. [ME 32]

Avaliku raudtee-reisijateveo puhul võetakse punktis c osutatud vajaduse ja 

proportsionaalsuse hindamisel arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 

2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond 

(uuesti sõnastatud))1 artikli 10 lõike 2 kohaselt osutatavaid transporditeenuseid ning 

kogu teavet, mis esitatakse taristuettevõtjatele ja reguleerivatele asutustele vastavalt 

kõnealuse direktiivi artikli 38 lõike 4 esimesele lausele. [ME 33]

4. Avaliku teenindamise kohustuste tehniliste kirjeldustega ja avaliku teenindamise 

kohustuste netofinantsmõju hüvitamisega: a) saavutatakse ühistranspordikava 

eesmärgid kõige tasuvamalt; tasuvalt ja b) toetatakse ühistranspordikavas 

kindlaks määratud nõuete kohase avaliku reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt 

pikema aja jooksul. [ME 34]

1 ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.



5. Tehniliste kirjelduste ettevalmistamisel koostab pädev asutus kavandi, mis 

hõlmab avaliku teenindamise kohustuste tehnilisi kirjeldusi ja kohaldamisala, 

põhisamme hindamaks, kas need kirjeldused vastavad lõigetes 2, 3 ja 4 

sätestatud nõuetele, ning hindamistulemusi. 

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt asjakohaste sidusrühmadega, näiteks 

vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral taristuettevõtjatega ning reisijate ja 

tööandjate esindusorganisatsioonidega kõnealuste tehniliste kirjelduste 

küsimuses ning võtab arvesse nende seisukohti. [ME 35]

6. Avaliku raudtee-reisijateveo puhul: 

a) tagab hindamise ning käesolevas artiklis sätestatud menetluse vastavuse 

direktiivi 2012/34/EL artiklis 55 kindlaks määratud reguleeriv asutus omal 

algatusel ükskõik millise asjaomase sidusrühma taotlusel; [ME 36]



b) on raudteetranspordi avaliku teenindamise lepingu aastane 

maksimummaht rongkilomeetrites kas kümme miljonit rongkilomeetrit või 

üks kolmandik riigis avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavast 

avalikust reisijateveoteenusest, sõltuvalt sellest, kumb näitaja on suurem.” 

lepingute vähim arv liikmesriigis on:

– üks, kui avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-

reisijateveo turu maht on kuni 20 miljonit rongikilomeetrit;

– kaks, kui avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-

reisijateveo turu maht on üle 20 miljoni rongikilomeetri kuid mitte 

rohkem kui 100 miljonit rongikilomeetrit, tingimusel et ühe lepingu 

maht ei ole suurem kui 75% avaliku teenindamise lepingutega 

hõlmatud turu kogumahust; 

– kolm, kui avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-

reisijateveo turu maht on üle 100 miljoni rongikilomeetri kuid mitte 

rohkem kui 200 miljonit rongikilomeetrit, tingimusel et ühe lepingu 

maht ei ole suurem kui 75% avaliku teenindamise lepingutega 

hõlmatud turu kogumahust;

– neli, kui liikmesriigis avaliku teenindamise lepingutega kaetud 

raudtee-reisijateveo turu maht on üle 200 miljoni rongikilomeetri, 

tingimusel et ühe lepingu maht ei ole suurem kui 50% avaliku 

teenindamise lepingutega hõlmatud turu kogumahust. [ME 69]



ba) määrab pädev asutus kindlaks liinid, mis eraldatakse avaliku teenindamise 

lepingute kaudu kooskõlas direktiiviga 2012/34/EL. [ME 38]

______________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 

2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 

14.12.2012, lk 32).”

3. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) määravad täpselt kindlaks artikli 2 punktis e ja artiklis 2a sätestatud 

avaliku teenindamise kohustused, mida avaliku teenuse osutajad peavad 

täitma, ning asjaomased geograafilised piirkonnad transpordivõrgud ning 

nõuavad, et teenusepakkujad annaksid pädeva asutuse käsutusse kogu 

teenindamise lepingu sõlmimise seisukohast olulise teabe ärisaladusi 

avaldamata;” [ME 39]

b) lõike 1 punkti b viimane lause asendatakse järgmisega:

„Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku teenindamise lepingute puhul määratakse 

kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski hüvitismakse hüvitis ei tohi olla 

suurem ega väiksem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuste täitmisega 

kaasnevatele kuludele ja saadud tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, 

võttes arvesse avaliku teenuse osutaja saadud tulu ja mõistlikku kasumit;” 

[ME 40]



ba) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu õigust, sealhulgas tööturu 

osapoolte vahel sõlmitud representatiivseid kollektiivlepinguid, nõuavad 

pädevad asutused valitud avaliku teenuse osutajalt, et see tagaks 

töötajatele töötingimused, mis vastavad siduvatele riiklikele, 

piirkondlikele ja kohalikele sotsiaalsetele normidele, ja/või rakendaks 

kohustuslikku personali üleminekut teenuse osutaja muutuse korral. 

Sellise ülemineku korral tagatakse eelmise teenuseosutaja töölevõetud 

töötajatele samad õigused, mis neil oleks juhul, kui nad oleks üle viidud 

direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui pädevad asutused nõuavad avaliku 

teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete standardite järgimist, peavad 

pakkumisdokumendid ja avaliku teenindamise lepingud sisaldama 

asjaomaste töötajate loetelu, töötajate lepingujärgsete õiguste 

läbipaistvalt esitatud üksikasju ning tingimusi, mille alusel on töötajad 

teenustega seotud.”; [ME 41]



c) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kui Riigisisese õiguse kohaselt seavad pädevad asutused nõuavad 

siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku teenuse osutajad peavad 

vastama teatavatele kriteeriumidele ja sotsiaalsetele normidele või peavad 

kehtestama siduvad kvalitatiivsed ja sotsiaalsed normid ning sätestavad 

asjakohased sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid, lisatakse need 

normid ja kriteeriumid sealhulgas avaliku teenuse osutaja kohustus 

pidada kinni kehtivatest representatiivsetest kollektiivlepingutest ning 

tagada inimväärsed tööhõive- ja töötingimused, hõlmates need oma 

pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse, või 

viidates seal neile, sõltumata lepingute sõlmimise korrast.”; [ME 42]

d) lisatakse järgmine lõige:

„8. Pädevad asutused teevad ärisaladusi avaldamata 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.” [ME 43]



4. Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

-a) lisatakse järgmine lõige:

„1a. Igal pädeval asutusel, hoolimata sellest, kas ta on eraldi asutus või 

asutuste rühm, sh enam kui ühe liikmesriigi asutus, on õigus sõlmida 

avaliku teenindamise lepinguid kooskõlas käesolevas määruses 

sätestatud eeskirjadega.”; [ME 44]

-aa) Lisatakse järgmised lõiked:

„3a. Kuni artikli 8 lõikes 2 viidatud üleminekuperioodi lõpuni võivad 

liikmesriigid ja kui see on riigisisese õigusega lubatud, pädevad 

asutused, jätta käesoleva artikli lõike 3 kohaselt oma territooriumil 

pädevate asutuste korraldatud raudteevedu käsitlevate avaliku 

teenindamise lepingute võistupakkumisest välja iga raudteeveo-ettevõtja 

või iga teenusepakkuja või tütarettevõtja, mida kontrollib otseselt või 

kaudselt raudtee-ettevõtja või tema valdusettevõtja, kui kontrollivale 

raudtee-ettevõtjale, kontrollivale valdusettevõtjale või nende 

tütarettevõtjatele:



a) on antud tegevusluba ja nad teenindavad riigisiseseid liine 

liikmesriigis, kus pädevatel asutustel ei ole õigust sõlmida avaliku 

teenindamise lepinguid võistupakkumise kaudu, ning

b) kui nendega on otse sõlmitud raudteevedu käsitlev avaliku 

teenindamise leping, mille osatähtsus moodustab rohkem kui 50% 

raudteeveo-ettevõtja, valdusettevõtja või nende tütarettevõtjatega 

sõlmitud kõigi raudteevedu käsitlevate avaliku teenindamise 

lepingute koguväärtusest.

Käesoleva lõike mõistes tähendab kontroll mis tahes õigusi, lepinguid või 

muid vahendeid, millega antakse nii eraldi kui ka ühendatult ja 

asjaomaseid faktilisi või õiguslikke kaalutlusi arvestades võimalus 

avaldada ettevõtjale otsustavat mõju, eelkõige järgmiste vahendite abil:

a) omandus või õigus kasutada kõiki või osa ettevõtja varadest;

b) õigused või lepingud, mis annavad õiguse otsustavalt mõjutada 

kõnealuse ettevõtte juhtorganite koosseisu, hääleõigust või 

otsuseid.



3b. Liikmesriigid, ja kui see on riigisisese õigusega lubatud, pädevad 

asutused võivad võistupakkumisest välja jätta iga teenusepakkuja või 

ettevõtja, keda otseselt või kaudselt kontrollib juriidiline või füüsiline isik 

või isikud, kes on registreeritud kolmandas riigis või kolmandates 

riikides, välja arvatud riigis või riikides, mis on võtnud meetmeid, mis 

võimaldavad sõlmida võistupakkumise kaudu avaliku teenindamise 

lepinguid liikmesriigis tegevusluba omavate raudtee-ettevõtjatega.”; 

[ME 68]

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kui liikmesriigi õigusega ei ole keelatud, võib pädev asutus otsustada 

sõlmida avaliku teenindamise otselepingu juhul, kui: 

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

b) avaliku teenindamise lepingu puhul on tegemist avalike 

reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 

kilomeetrit sõidukilomeetrit või vähem kui 150 000 kilomeetrit 

500 000 sõidukilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke 

raudteeveoteenuseid. [ME 47]



ba) kui avaliku raudtee-reisijateveo eraldatud raudteesüsteemide 

tehnilised kirjeldused erinevad märkimisväärselt vastava 

liikmesriigi sellise põhiraudteevõrgu koostalitluse tehnilisest 

kirjeldusest, millega nad ei ole ühendatud. [ME 75]

Kui avaliku teenindamise otseleping sõlmitakse väikese või keskmise suurusega 

ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem kui 23 maanteesõidukit, võib neid 

piirmäärasid suurendada kas hinnangulise keskmise aastase maksumuseni vähem 

kui 2 000 000 miljonit eurot või aastas osutatavate avalike reisijateveoteenuste 

osas vähem kui 600 000 kilomeetrini sõidukilomeetrini.”; [ME 48]



aa) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Teenuste osutamise katkemisel või otsese ohu korral selliseks olukorraks 

võib pädev asutus võtta erakorralisi meetmeid. Hädaolukord võib 

hõlmata pädeva asutuse suutmatust käivitada õigeaegselt avaliku 

teenindamise lepingu pakkumismenetlus ja/või sõlmida see leping õigel 

ajal teenusepakkujaga. Need erakorralised meetmed seisnevad kas 

avaliku teenindamise otselepingu sõlmimises, ametlikus kokkuleppes 

avaliku teenindamise lepingu pikendamise kohta või teatud avaliku 

teenindamise kohustuste määramises. Avaliku teenuse osutajal on õigus 

vaidlustada otsus, millega talle pannakse teatud avaliku teenindamise 

kohustused. Erakorraliste meetmetena sõlmitud või pikendatud avaliku 

teenindamise lepingute või selliste kohustuste määramise kestus ei ületa 

kahte aastat.”; [ME 63]



b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Pädevad asutused Kooskõlas direktiiviga 2012/34/EL ja kui see ei ole 

riigisiseses õiguses keelatud, võivad raudteeveo-ettevõtjate vahelise 

konkurentsi suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku teenindamise 

lepingud ühe ja sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava raudtee-

reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad 

pädevad asutused enne hankemenetluse käivitamist otsustada piirata ühe 

raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu, kes vastutavad artiklis 

2a viidatud ühistranspordikavade koostamise eest, otsustada sõlmida otse 

avaliku teenindamise lepingu avalike raudtee reisijateveoteenuste 

osutamiseks järgmistel tingimustel:



a) ühistranspordikava sisaldab kogu lepingu kehtivuse ajal kehtivaid 

järgmisi nõudeid:

– reisijate arvu kasv,

– teenuste punktuaalsus,

– kulutõhusus kapitali tootlikkuse seisukohast,

– rongiliikluse sagedus,

– klientide rahulolu,

– veeremi kvaliteet.

b) pädev asutus avaldab hiljemalt 18 kuud enne lepingu algust, 

kuidas tuleb käesoleva lõike punktis a sätestatud nõudeid täita 

avaliku teenuse osutamise lepingu otse sõlmimisel ja hindab 

korrapäraselt nendest nõuetest kinnipidamist artikli 7 lõikes 

viidatud aastaaruandes. Kui huvitatud teenusepakkuja või 

raudteeveo-ettevõtja esitab kaebuse otselepingu kohta, hindab 

reguleeriv asutus pädeva asutuse esitatud põhjusi ja võtab vastu 

otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul kaebuse esitamisest. Reguleeriv 

asutus võib tegutseda ka omal algatusel.



c) reguleeriv asutus hindab hiljemalt 24 kuud enne kehtiva lepingu 

lõppu, kas käesoleva lõike punktis a sätestatud ja kooskõlas artikli 

7 lõikega 1 hinnatud nõudeid on täidetud. Pädev asutus edastab 

reguleerivale asutusele kõik hindamiseks vajalikud andmed.

Kui reguleeriv asutus otsustab, et käesoleva lõike punktis a sätestatud 

nõudeid ei ole täidetud, kohustab ta viivitamatult pädevat asutust 

sõlmima kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3 uue avaliku teenindamise 

lepingu. 

Sõltumatu pädeva asutuse otsus on siduv ja viivitamata kohaldatav.

Erandina artikli 4 lõikest 3 ei või sellise lepingu kestus olla pikem kui 

üheksa aastat.

Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse 

käesoleva lõike punktis a sätestatud nõudeid.” [ME 50]



5. Lisatakse artikkel 5a:

Artikkel 5a

Veerem 

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad liikmesriigid pädevad asutused 

vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-

reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhus ja 

mittediskrimineeriv juurdepääs tõhusad ja mittediskrimineerivad 

juurdepääsutingimused nimetatud teenusteks sobivale veeremile. [ME 51]

2. Kui asjaomasel turul puuduvad veeremiga tegelevad liisinguettevõtjad, kes 

liisivad lõikes 1 osutatud veeremit mittediskrimineerivatel ja majanduslikult 

tasuvatel tingimustel kõikidele asjaomastele avaliku raudtee-reisijateveo 

ettevõtjatele, tagavad liikmesriigid, et veeremi jääkväärtuse riski katab pädev 

asutus kooskõlas riigiabieeskirjadega, kui seda taotlevad avaliku teenindamise 

lepingute sõlmimiseks korraldatud hankemenetluses osaleda soovivad ja suutvad 

ettevõtjad, et olla võimelised sellises hankemenetluses osalema. 

Pädev asutus võib esimeses lõigus sätestatud nõude täita ühel järgmistest 

viisidest erinevatel mastaabisäästu soodustavatel viisidel, nagu: [ME 52]



a) soetades ise turuhinnaga avaliku teenindamise lepingu raames kasutatud 

veeremi, et teha see kättesaadavaks avaliku teenuse osutajale turuhinnaga 

või avaliku teenindamise lepingu ühe osana kooskõlas artikli 4 lõike 1 

punktiga b, artikliga 6 ja vajaduse korral lisaga; [ME 53]

b) tagades veeremi rahastamise turuhinnaga pärast avaliku teenindamise 

lepingu kehtivuse lõppemist või osana avaliku teenindamise lepingust 

kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga b, artikliga 6 ja vajaduse korral lisaga. 

Selline tagatis võib katta jääkväärtuse riski ja samal ajal järgida 

asjakohaseid kohaldatavaid riigiabieeskirju,

c) seades avaliku teenindamise lepingus kohustuse võtta veerem pärast 

lepingu kehtivuse lõppemist üle turuhinnaga,

ca) tehes koostööd naabruskonna kohalike asutustega, et luua ulatuslikum 

veeremipark. [ME 54]



3. Lõike 2 teise alalõigu punktides b ja c osutatud juhtudel on pädeval asutusel 

õigus nõuda, et avaliku teenuse osutaja annaks veeremi pärast avaliku 

teenindamise lepingu kehtivuse lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping 

sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada uut avaliku teenuse osutajat veeremit 

üle võtma. Veerem antakse üle turuhinnaga. [ME 55]

34. Kui veerem antakse üle uuele avaliku veoteenuse osutajale, teeb pädev asutus 

pakkumisdokumentides kättesaadavaks üksikasjaliku teabe veeremi 

hoolduskulude ja füüsilise seisukorra kohta.” [ME 56]

4. Komisjon võtab [kuupäev 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] vastu 

meetmed, millega määratakse üksikasjalikult kindlaks käesoleva artikli lõigete 2 

ja 3 kohaldamise kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 9a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.” [ME-d 57 ja 82]



6. Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Sõltumata lepingu sõlmimise viisist, peavad kõik üldeeskirjaga või avaliku 

teenindamise lepinguga seotud hüvitised olema kooskõlas artikliga 4. Mis tahes 

laadi hüvitised, mis on seotud avaliku teenindamise lepinguga, mida ei ole 

sõlmitud vastavalt artikli 5 lõikele 3, või mis on seotud üldeeskirjaga, on samuti 

kooskõlas lisa sätetega.”

7. Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord aastas koondaruande, mis 

käsitleb nende vastutusalasse kuuluvaid avaliku teenindamise kohustusi, 

avaliku teenindamise lepingute alguskuupäeva ja kestust, avaliku teenuse 

osutajaid, kelle nad on välja valinud, ning hüvitismakseid ja kõnealustele 

avaliku teenuse osutajatele hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes on 

üksikasjalikult kirjeldatud saadud tulemuste järgimist ja tuuakse välja 

kõik raudteeveoteenuse osutamise seisukohast olulised näitajad, eelkõige 

punktuaalsus, usaldusväärsus, puhtus, kasutajate rahulolu avaliku 

uuringu kaudu ja läbilaskevõime minimaalne kasutus. Aruandes 

eristatakse bussi- ja raudteetransporti, võimaldatakse kontrollida ja hinnata 

ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning vajaduse 

korral antakse teavet omistatud ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. 

Liikmesriigid hõlbustavad keskset juurdepääsu kõnealustele aruannetele, 

näiteks ühise veebiportaali kaudu. Komisjon koostab nende aruannete 

kokkuvõtte ning edastab selle kõikides töökeeltes Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule.”; [ME 58]



b) lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

„d) avaliku teenindamise lepingu kavandatud alguskuupäev ja kestus.”

8. Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, sõlmitakse raudteevedu käsitlevad 

avaliku teenindamise lepingud, v.a maanteetransporti ja muid 

rööbastranspordiliike, nt metroo- või trammiliiklust või trammilt-rongile 

süsteeme, käsitlevad avaliku teenindamise lepingud, kooskõlas artikli 5 

lõikega 3 artikliga 5 alates 3. detsembrist 2019. Kõik muid 

rööbastranspordiliike ja maanteetransporti Avalikku raudtee-reisijatevedu 

käsitlevad avaliku teenindamise lepingud peavad olema sõlmitud 

sõlmitakse kooskõlas artikli 5 lõikega 3 hiljemalt 3. detsembriks 2019. 3. 

detsembrini 2019 kestva üleminekuperioodi artikliga 5 alates 3. 

detsembrist 2022. Artiklis 2a viidatud ühistranspordikavade eest 

vastutavatele pädevatele asutustele antakse 3. detsembriks 2022 kõik 

volitused sõlmida kooskõlas artikliga 5 avaliku teenindamise lepinguid. 

Nende üleminekuperioodide jooksul võtavad liikmesriigid meetmeid, et 

järk-järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et vältida tõsiseid 

struktuuriprobleeme eelkõige seoses transpordijõudlusega.”; [ME 59]

aa) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kuue kuu jooksul pärast üleminekuperioodi esimest poolt esitavad 

liikmesriigid komisjonile eduaruande, milles toovad esile artikli 5 kohase 

avaliku teenindamise lepingute sõlmimise järk-järgulise rakendamise. 

Liikmesriikide eduaruannete alusel võib komisjon teha liikmesriikidele 

ettepaneku asjakohaste meetmete võtmiseks.”; [ME 60]



b) lisatakse järgmine lõige:

„2a. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise 

otselepingud on lepingud, mis ei ole kooskõlas artikliga 5 ja mis on 

sõlmitud ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 kuni 2. detsembrini 2019, võivad 

jääda jõusse kuni kehtivusaja lõpuni. Mingil juhul ei või need kehtida 

pärast 31. detsembrit 2022 enne 3. detsembrit 2022, kaotavad igal juhul 

kehtivuse hiljemalt ...+.”; [ME 61]

c) lõike 3 teise lõigu viimane lause asendatakse järgmisega:

„Punktis d osutatud lepingud võivad jääda jõusse kehtivusaja lõpuni, kui need on 

piiratud kehtivusajaga, mis on analoogne artiklis 4 osutatud kestustega.” 

9. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab Euroopa ühtse raudteepiirkonna komitee, mis on loodud 

direktiivi 2012/34/EL artikliga 62. Nimetatud komitee on komitee Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* tähenduses.

+ 10 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist (st muutmisakt 2013/0028(COD)).



2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

----------

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”

Artikkel 2

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. [ME 62]

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja


