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Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I 

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja 

soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 

2013/0013(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0026), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 91 ja 

109, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0026/2013), 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuni 2013. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0472/2013), 

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. 
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate 

finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91 ja 109, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 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) Nõukogu määruses (EMÜ) nr 1192/691 on loetletud 36 raudteeveo-ettevõtjat, kellele 

liikmesriigid võivad hüvitada maksekohustused, mida teiste transpordiliikide 

ettevõtjad toetama ei pea. Normimiseeskirjade õige kohaldamise tulemuseks on see, et 

liikmesriigid vabastatakse riigiabist teatamise kohustusest. 

(2) Euroopa tasandil on vastu võetud mitmeid õigusmeetmeid, tänu millele avatakse 

raudtee-kaubaveoturg ja rahvusvaheline raudtee-reisijateveoturg konkurentsile, ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiiviga 2012/34/EL2, kehtestatakse teatavad 

aluspõhimõtted, mis muu hulgas hõlmavad seda, et raudteeveo-ettevõtjaid juhitakse 

samamoodi nagu äriühinguid, et raudteetaristu läbilaskevõime jaotamise ja 

kasutustasude määramise eest vastutavad üksused peavad olema lahutatud 

raudteeveoteenuseid osutavatest üksustest ja et nende raamatupidamisarvestus tuleb 

hoida lahus, et ELi kriteeriumide kohaselt litsentsitud mis tahes raudteeveo-ettevõtjal 

peaks olema juurdepääs raudteetaristule õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel 

ning et taristuettevõtjad võivad saada riigilt rahastamist. Direktiivi 2012/34/EL 

siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaeg on 16. juuni 2015. [ME 1] 

                                                 
1  Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate 

finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (EÜT L 156, 
28.6.1969, lk 8). 

2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiviga 2012/34/EL, 
millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (ELT L 343, 
14.12.2012, lk 32). 



 

 

(3) Määrus (EMÜ) nr 1192/69 ei ole praegu kehtivate õigusmeetmete suhtes järjekindel 

ega nendega kooskõlas. Pidades eelkõige silmas liberaliseeritud turgu, kus raudteeveo-

ettevõtjad otseselt konkureerivad kõnealuste loetletud raudteeveo-ettevõtjatega, ei ole 

enam asjakohane neid kaht ettevõtjarühma erinevalt kohelda.  

(4) Sellest tulenevalt on asjakohane tunnistada kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1192/69, et 

aegunud õigusakti tühistamisega kõrvaldada vastuolud ELi õiguskorraga ja lihtsustada 

seda, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 



 

 

Artikkel 1 

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 tunnistatakse kehtetuks. 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval kaks aastat pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. [ME 2] 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 


