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Komisjoni avaldus  

 

Komisjon rõhutab, et süstemaatiline tuginemine artikli 5 lõike 4 teise alalõigu punktile b on 

vastuolus määruse (EL) nr 182/2011 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13) eesmärgi ja sõnastusega. Seda 

sätet tohib kasutada vaid siis, kui on vaja teha erand üldreeglist, mille kohaselt võib komisjon 

rakendusakti eelnõu vastu võtta, kui ei ole esitatud arvamust. Kuna tegemist on artikli 5 lõikes 4 

sätestatud üldreeglist kõrvalekalduva erandiga, ei tohi teise alalõigu punktile b tuginemises näha 

lihtsalt seadusandja kaalutlusõigust, vaid seda tuleb tõlgendada kitsendavalt ja seega põhjendada. 
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Kuigi komisjon toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu saavutatud kokkulepet kõnealusele sättele 

tuginemise kohta üheksal erijuhul, mida nad on põhjendanud nende võimaliku mõjuga raudteeturu 

toimimisele ja riigi rahandusele, kahetseb komisjon, et kõnealune selgitus ei kajastu põhjenduses. 

 

Saksamaa avaldus 

Artikli 32 lõikes 4 tehakse jätkuvalt rangelt vahet raudteeliinide kasutustasude vahel, et stimuleerida 

ronge, mis on varustatud Euroopa rongijuhtimissüsteemiga (ETCS). Saksamaa on vastu sellele, et 

liikmesriigid võtavad vastutuse võimalike rahaliste puudujääkide eest, mille on tekitanud 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad raudteeliinide vahel sellise hindade diferentseerimise tulemusena. 

Saksamaa eeldab, et nõukogu poolt 16. juunil 2011 seoses kavandatava direktiivi suhtes Euroopa 

Komisjoni poolt üldise lähenemisviisi vastuvõtmisega tehtud avaldus kehtib endiselt, millest 

lähtuvalt on eelarve reservatsioonid (põhjendused 10 ja 37) selgelt kohaldatavad ka artikli 8 lõike 4 

suhtes. 

Samuti eeldab Saksamaa, et artikli 31 lõike 5 kolmas lõik ei piira müra alusel diferentseeritud 

raudteeliini hinnakomponendi kehtestamist lõigu 1 mõistes üksnes selleks, et rahastada 

kaubavagunite ümberehitamist, vaid et see säte võib anda üldise stiimuli müra vähendamiseks ega 

välista põhimõtteliselt muid meetmeid. 

 

Saksamaa juhib tähelepanu asjaolule, et artikli 13 lõike 3 lõigus 2 sätestatakse eraldi bilansid ja 

kasumiaruanded „kõigi II lisas (…) nimetatud teenindusrajatiste puhul” ning et teenindusrajatiste 

määratlus II lisas hõlmab näiteks ladustusteid. Saksamaa eeldab, artikli 13 lõike 3 teise lõigu mõte 

ei ole mitte kirjutada kõigile eri teenindusrajatistele ette eraldi bilansse ja kasumiaruandeid, vaid 

pigem jagada teenindusrajatised eraldi kategooriatesse. 
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Poola ja Slovaki Vabariigi ühisavaldus 

 

Poola ja Slovaki Vabariik peavad raudteesektori arendamist väga oluliseks. Poolas ja Slovaki 

Vabariigis on hetkel käimas keeruline ja kulukas raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja restruktureerimise 

protsess. Poola ja Slovaki Vabariik suurendavad ka järk-järgult investeeringuid 

raudteeinfrastruktuuri rahalise suutlikkuse piires. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, on 

tähtis dokument, mis loob aluse raudteetranspordi arenguks. Samal ajal tuleks selles võtta arvesse 

liikmesriikide rasket rahalist olukorda ja see peaks sisaldama sobivaid üleminekuperioode. 

Poola ja Slovaki Vabariik eeldavad, et sellest direktiivist tulenevad kohustused ei või olla vastuolus 

stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate kohustustega, eelkõige seoses mõnede liikmesriikide jaoks 

siduva ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega. Sellest seisukohast ei ole direktiivis ette nähtud 

üleminekuperioodid piisavad. 

Lisaks on Poola ja Slovaki Vabariik seisukohal, et mõned direktiivi sätted ei tohiks olla 

kohaldatavad juba olemasolevate raudteeliinide suhtes, mida kasutatakse üksnes kaubavedudeks ja 

millel on ELi jaoks ebatüüpilised tehnilised näitajad ning mis ühendavad ainult ühte liikmesriiki 

piirneva kolmanda riigiga. Siiski ei ole asjakohast väljajätmist direktiivis sätestatud. 

Võttes arvesse eeltoodut, ei saa Poola ja Slovaki Vabariik direktiivi toetada ja hoiduvad 

hääletamisest. 
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Läti avaldus 

 

Läti toetab täiel määral algatust Euroopa raudteepiirkonna õigusraamistikku lihtsustada, selgitada ja 

ajakohastada esimese raudteepaketi uuesti sõnastamise teel. 

 

Siiski on Läti endiselt mures mõnede direktiivi sätete pärast. 

- Artikli 7 lõikes 1 sätestatakse liikmesriikide kohustus näidata, et raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtja põhiülesannete sõltumatus on saavutatud. Selgelt määratletud kriteeriumite 

puudumine direktiivis ja liikmesriikidele esitatud üldine nõue tagada, et põhiülesanded 

usaldatakse asutustele ja ettevõtjatele, kes ise mingeid raudteeveoteenuseid ei paku, annab 

võimaluse laiaks tõlgendamiseks ega vähenda praeguse õigusraamistiku ebaselgust ja 

puudusi. Praeguse direktiivi ülevõtmine ja seonduvad rikkumismenetlused tõendavad, et 

liikmesriikidel on sellega seoses raskusi. Selgelt määratletud kriteeriumid oleksid 

võimaldanud direktiivi sätteid paremini üle võtta ja taganud raudteesektorile, et võetavad 

riiklikud meetmed ei oleks Euroopa Liidu õigusraamistikuga võrreldes ülemäärased. 

 

Läti leiab, et artikli 63 lõikes 1 komisjonile antud ülesanne esitada vajaduse korral 

seadusandlike meetmete ettepanekud seoses riigisisese raudtee-reisijateveo turu avamisega ja 

selleks, et töötada välja asjakohased tingimused mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks 

infrastruktuurile, lähtudes kehtivast infrastruktuuri majandamise ja vedude lahususe nõudest 

ning austades algatusõigust, on samm õiges suunas, kuid samal ajal ei taga vajalikku kindlust 

selle kohta, et küsimus tulevikus lahendatakse. 
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- Samuti on Läti endiselt mures infrastruktuuri kasutustasude kogumise lisamise pärast 

põhiülesannete loetelusse (artikli 7 lõige 1). Läti mõistab täielikult vajadust kaitsta tundlikku 

äriteavet, kuid Läti puhul tuleks see ülesanne anda raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt, kes 

on samal ajal infrastruktuuri omanik, üle põhiülesannete täitjale. Selline teguviis pärsiks 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võimet kontrollida oma rahalist olukorda ning mõjutaks ka 

negatiivselt tema praegusi ja tulevasi rahalisi kohustusi ning infrastruktuuri arendamise 

rahastamist. 

 

- Läti leiab samuti, et lahendus Euroopa Parlamendi poolt artikli 17 lõike 1 kohta tõstatatud 

küsimusele, mis käsitleb litsentseerimist seoses suhetega kolmandate riikidega ja võrgustikke, 

mille rööpmevahe erineb liidu peamise raudteevõrgu omast ning mis geograafiliselt on 

eraldatud või asuvad liidu äärepiirkondades, ei ole piisav ning Läti leiab endiselt, et direktiivi 

põhitekstis oleks pidanud sätestama selged eeskirjad võimaluse kohta kohaldada piiranguid 

seoses raudteeveo-ettevõtjatega, kes otseselt või kaudselt on kolmandate riikide või kolmanda 

riigi kodanike tegeliku kontrolli all neile kuuluvate omandiväärtpaberite kaudu. 

 

Hoolimata eespool nimetatud mureküsimustest mõistab Läti ühtse Euroopa raudteepiirkonna 

loomise edendamise tähtsust ja väljendab oma toetust direktiivi lõplikule kompromissile, samal ajal 

kutsudes Euroopa Komisjoni üles võtma eespool nimetatud küsimusi arvesse tulevaste 

seadusandlike aktide ettevalmistamisel selles valdkonnas. 

 

Istungi protokolli kantav Austria avaldus 

 

Põhimõtteliselt toetab Austria algatust, mille eesmärk on vaadata läbi esimene raudteepakett, et 

lihtsustada Euroopa raudteesektori õiguslikku raamistikku. Austria jaoks on äärmiselt tähtis 

maanteetranspordile keskkonnasõbralikku alternatiivi pakkuva raudteetranspordi konkurentsivõime. 
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Seetõttu toetab Austria sarnaselt paljudele teistele liikmesriikidele täielikult Euroopa eesmärke 

Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) valdkonnas. Riiklikul tasandil on selle tõestuseks Austria 

ETCS-ile ülemineku kava ning veelgi enam Austria toetusprogramm rongide varustamiseks ETCS-i 

2. tasemega. Kõnealune toetusprogramm, mis esitati ja käivitati 2011. aastal, on olnud otseseks 

stiimuliks rongide varustamisele ETCSi 2. tasemega, mis vastab komisjoni otsuses 2008/386/EÜ 

kehtestatud versioonile. 

 

Eeltoodut arvestades tuleks rõhutada, et artikli 32 lõike 4 sätteid saab tõlgendada üksnes sellisel 

viisil, et rongide varustamist ETCS-iga käsitleva toetusprogrammi rakendamist juba alustanud 

liikmesriikide või liikmesriikide raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate suhtes ei kehti samamoodi 

komisjoni otsuse 2009/561/EÜ kohane kohustus kehtestada ETCSi koridorides erinevad 

raudteekasututasud, mis kehtib neile liikmesriikidele, kes ei ole raudtee-ettevõtjatele loonud 

otseseid stiimuleid rongide varustamiseks ETCSiga. 

 

Üldiselt tuleks Euroopa tasandil kõnealuse sektori jaoks paika panna üksnes raampõhimõtted ning 

liikmesriikidele tuleks jätta õigus otsustada, kuidas oma raudteesektorit Euroopa eesmärkide raames 

korraldada. Igasuguse kohustusliku asutuste lahushoidmisega, mis läheb kaugemale eraldi 

raamatupidamisarvestusest ja bilansist, kaasneb ebaproportsionaalne täiendav rahaline ja 

korralduslik koormus ning ebaproportsionaalne sekkumine raudtee-ettevõtjate vabadusse 

majandusotsuste tegemisel. Seda Austria ei toeta. 

Seetõttu lükkab Austria tagasi artikli 13 lõigete 3 ja 6 sõnastuse ning ei saa kõnealuse õigusaktiga 

nõustuda. 

 

________________________ 


