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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI N:o 2008/…/EY

annettu …,

yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY 

(rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                               

1 EUVL C 256, 27.10.2007, s. 39.
2 Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), 
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu …
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Rautatiekuljetuspalvelujen yhteismarkkinoiden luomiseen tähtäävien toimien jatkamiseksi 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 2004/49/EY1, jolla luodaan 

rautateiden turvallisuutta koskeva yhteinen sääntelykehys.

(2) Rautatiekulkuneuvojen käyttöönottoa koskeviin lupamenettelyihin sovellettiin alun perin 

Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

23 päivänä heinäkuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/48/EY2 ja Euroopan 

laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 

2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/16/EY3 yhteisön 

rautatiejärjestelmän uusien tai uudistettujen osien osalta sekä direktiiviä 2004/49/EY jo 

käytössä olevien kulkuneuvojen osalta. Paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti sekä 

yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja uudistamiseksi kaikki säännökset, jotka 

koskevat rautatiekulkuneuvojen käyttöönottoa koskevia lupamenettelyjä, olisi 

sisällytettävä yhteen säädökseen. Direktiivin 2004/49/EY nykyinen 14 artikla olisi näin 

ollen poistettava ja uusi säännös jo käytössä olevien kulkuneuvojen käyttöönottoa 

koskevista lupamenettelyistä olisi sisällytettävä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

yhteisössä …päivänä …kuuta … annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2008/…/EY+4, jäljempänä 'rautateiden yhteentoimivuusdirektiivi', joka on korvannut 

direktiivit 96/48/EY ja 2001/16/EY.

                                               

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun 
neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä 
turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 
(rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44). Oikaistu toisinto julkaistu 
EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.

2 EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
direktiivillä 2007/32/EY (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 63).

3 EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
direktiivillä 2007/32/EY.

+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään direktiivin päivämäärä ja numero.
4 Ks. tämän virallisen lehden sivu …
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(3) Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vuoden 1999 

muutosten voimaantulo 1 päivänä heinäkuuta 2006 on tuonut mukanaan uusia sääntöjä, 

joita sovelletaan kulkuneuvojen käyttöä koskeviin sopimuksiin. Sen liitteenä olevat 

vaunujen käyttöä kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevia sopimuksia koskevat

yhdenmukaiset oikeussäännökset (CUV) eivät enää edellytä, että vaunujen haltijat

rekisteröivät vaununsa rautatieyrityksessä. Aiempaa rautatieyritysten välistä sopimusta

("Regolamento Internazionale Veicoli", RIV) ei enää sovelleta, vaan se on osittain korvattu 

rautatieyritysten ja vaunujen haltijoiden välisellä uudella yksityisellä ja vapaaehtoisella 

yleisellä sopimuksella vaunujen käytöstä (GCU-sopimus); sen mukaan vaunujen haltijat 

ovat vastuussa vaunujensa huollosta. Näiden muutosten huomioon ottamiseksi ja 

direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanon helpottamiseksi rautatieyritysten 

turvallisuustodistusten myöntämisen osalta olisi määriteltävä käsitteet 'haltija' ja

'kunnossapidosta vastaava yksikkö' sekä määritettävä näiden toimijoiden ja 

rautatieyritysten välinen suhde.

(4) 'Haltijan' määritelmän olisi vastattava mahdollisimman suurelta osin vuoden 1999 COTIF-

yleissopimuksessa käytettyä määritelmää. Kulkuneuvojen haltijat voivat olla monen

tyyppisiä toimijoita, kuten omistaja, vaunuja liiketoiminnassa käyttävä yhtiö, kulkuneuvoja 

rautatieyritykselle vuokraava yhtiö, rautatieyritys tai kulkuneuvoja infrastruktuurinsa 

kunnossapitoon käyttävä infrastruktuurin haltija. Kulkuneuvo on näiden toimijoiden 

määräämisvallassa sen käyttämiseksi rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden 

kuljetusvälineenä. Epäselvyyksien välttämiseksi haltijan olisi oltava selvästi määritetty 

rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklassa säädetyssä kansallisessa 

kulkuneuvorekisterissä.
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(5) Ennen kuin kulkuneuvo otetaan käyttöön tai sitä käytetään verkossa, sen kunnossapidosta 

vastaava yksikkö olisi määritettävä kansallisessa kalustorekisterissä. Haltija ja 

kunnossapidosta vastaava yksikkö voivat olla sama henkilö tai elin. Erityistapauksissa ei 

kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista määrittää kunnossapidosta vastaavaa 

yksikköä, esimerkiksi jos kulkuneuvo otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa 

maassa tai kulkuneuvoja hinataan niiden ottamiseksi käyttöön verkon toisessa osassa tai 

erityisten kuljetuspalvelujen suorittamiseksi. Tällaisissa poikkeustapauksissa 

asianomaisella kansallisella turvallisuusviranomaisella olisi oltava mahdollisuus hyväksyä 

kulkuneuvot siinä verkossa, jonka osalta se on toimivaltainen, vaikkei kulkuneuvoille 

osoiteta kunnossapidosta vastaavaa yksikköä.

(6) Jos tämä kunnossapidosta vastaava yksikkö on rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, sen 

turvallisuusjohtamisjärjestelmään sisältyy kunnossapitojärjestelmä eikä se tarvitse muuta 

sertifiointia. Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö ei ole rautatieyritys tai infrastruktuurin 

haltija, se voitaisiin sertifioida Euroopan rautatieviraston kehittämän ja komission 

hyväksymän järjestelmän mukaisesti. Tälle toimijalle myönnetty todistus takaisi, että 

tämän direktiivin kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät kaikkien niiden 

kulkuneuvojen osalta, joista se on vastuussa. Tällaisen todistuksen olisi oltava voimassa 

koko yhteisössä.
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(7) Rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin puitteissa kehitetään kunnossapitoa koskevia 

vaatimuksia erityisesti osana liikkuvan kaluston yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä 

(YTE). Tämän direktiivin voimaantulon seurauksena on tarpeen varmistaa näiden YTE:ien 

ja komission hyväksymien kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointivaatimusten 

välinen yhdenmukaisuus. Komissio toteuttaa tämän muuttamalla tarvittaessa asiaan

liittyviä YTE:iä käyttäen rautateiden yhteentoimivuusdirektiivissä tarkoitettua menettelyä.

(8) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli 

turvallisuustodistuksia koskevien yhtenäisten periaatteiden vahvistamista, vaan se voidaan 

toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 

toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(9) Direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti1.

                                               

1 EUVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(10) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tarkistaa ja mukauttaa direktiivin

2004/49/EY liitteitä, hyväksyä ja tarkistaa yhteisiä turvallisuusmenetelmiä ja yhteisiä 

turvallisuustavoitteita sekä myös vahvistaa kunnossapitoa koskeva sertifiointijärjestelmä. 

Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 

2004/49/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin 

keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(11) Sellaisen jäsenvaltion osalta, jolla ei ole rautatiejärjestelmää ja joka ei aio rakentaa sellaista

lähitulevaisuudessa, velvoite saattaa tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja panna ne täytäntöön olisi suhteeton ja hyödytön. Tämän direktiivin 

kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja sen täytäntöönpanoa koskevan velvoitteen 

ei sen vuoksi pitäisi koskea tällaista jäsenvaltiota niin kauan kuin sillä ei ole 

rautatiejärjestelmää.

(12) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 34 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioita rohkaistaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia 

taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 

julkaisemaan ne.

(13) Sen vuoksi direktiivi 2004/49/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                               

1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2004/49/EY seuraavasti:

1) Lisätään 3 artiklaan alakohdat seuraavasti:

"s) "haltijalla" henkilöä tai toimijaa, joka kulkuneuvon omistajana tai sen 

käyttöoikeuden omaavana käyttää kulkuneuvoa kuljetusvälineenä ja joka on 

rekisteröity sellaiseksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta …päivänä 

…kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/…/EY*+, 

jäljempänä 'rautateiden yhteentoimivuusdirektiivi', 33 artiklassa säädettyyn 

kansalliseen kulkuneuvorekisteriin;

t) 'kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä' kulkuneuvon kunnossapidosta vastaavaa 

yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi kansalliseen kalustorekisteriin;

u) 'kulkuneuvolla' raideliikenteen kulkuneuvoa, joka liikkuu omilla pyörillään raiteilla 

joko omalla konevoimallaan tai ilman sitä. Kulkuneuvo muodostuu yhdestä tai 

useammasta rakenteellisesta ja toiminnallisesta osajärjestelmästä tai tällaisten 

osajärjestelmien osista.

______________

* EUVL L …"

2) Korvataan 4 artiklan 4 kohdassa ilmaisu "vaunuvastaavan" ilmaisulla "haltijan".

                                               

+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään direktiivin päivämäärä ja numero.
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3) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Liite I on tarkistettava ennen 30 päivää huhtikuuta 2009 erityisesti yhteisiä 

turvallisuusindikaattoreita koskevien yhteisten määritelmien sekä onnettomuuksien 

kustannusten yhteisten laskentatapojen sisällyttämiseksi siihen. Tämä toimenpide, 

jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 

hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen."

4) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio hyväksyy ennen 30 päivää huhtikuuta 2008 yhteisten 

turvallisuusmenetelmien ensimmäisen erän, joka kattaa ainakin 3 kohdan 

a alakohdassa kuvatut menetelmät. Nämä turvallisuusmenetelmät julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio hyväksyy ennen 30 päivää huhtikuuta 2010 yhteisten 

turvallisuusmenetelmien toisen erän, joka kattaa loput 3 kohdassa kuvatut 

menetelmät. Nämä turvallisuusmenetelmät julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita 

kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa 

tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."
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b) Korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) menetelmiä, joilla valvotaan, että rautatiejärjestelmän rakenteellisia 

osajärjestelmiä käytetään ja ylläpidetään niitä koskevien olennaisten 

vaatimusten mukaisesti, mikäli YTE:t eivät vielä niitä kata."

c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Yhteisiä turvallisuusmenetelmiä on tarkistettava säännöllisin väliajoin ottaen 

huomioon niiden soveltamisesta saatu kokemus ja rautateiden turvallisuuden 

yleinen kehittyminen sekä jäsenvaltioille 4 artiklan 1 kohdassa asetetut 

velvoitteet. Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 

direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään

27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

noudattaen."

5) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"Yhteisiä turvallisuustavoitteita koskevien luonnosten ensimmäisen erän on 

perustuttava jäsenvaltioissa voimassa olevien tavoitteiden ja turvallisuustason 

tarkasteluun, ja sillä on varmistettava, ettei rautatiejärjestelmän nykyinen 

turvallisuustaso laske missään jäsenvaltiossa. Komissio hyväksyy sen ennen 

30 päivää huhtikuuta 2009, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 

keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa 

tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Yhteisiä turvallisuustavoitteita koskevien luonnosten toisen erän on perustuttava 

yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäisestä erästä ja niiden täytäntöönpanosta 

saatuihin kokemuksiin. Siitä on käytävä ilmi mahdolliset painopistealueet, joilla 

turvallisuutta on edelleen parannettava. Komissio hyväksyy sen ennen 30 päivää 

huhtikuuta 2011, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä 

toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä 

osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5. Yhteisiä turvallisuustavoitteita on tarkistettava säännöllisin väliajoin ottaen 

huomioon rautateiden turvallisuuden yleinen kehittyminen. Tämä toimenpide, 

jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 

myös täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

6) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Turvallisuustodistus on tarkoitettu osoitukseksi siitä, että rautatieyritys on ottanut 

käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy täyttämään YTE:issä ja 

muussa asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä sekä kansallisissa 

turvallisuussäännöissä vahvistetut vaatimukset riskien hallitsemiseksi ja 

kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi rautatieverkossa turvallisesti."
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b) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) todistus, jolla vahvistetaan niiden määräysten hyväksyntä, jotka rautatieyritys 

on antanut täyttääkseen erityisvaatimukset, joita sen palvelujen tarjoaminen 

turvallisesti asianomaisessa verkossa edellyttää. Vaatimukset voivat koskea 

YTE:ien ja kansallisten turvallisuussääntöjen soveltamista, verkon 

käyttösäännöt mukaan luettuina, henkilöstön todistusten hyväksymistä ja 

rautatieyrityksen käyttämien kulkuneuvojen käyttöönottoa koskevia lupia. 

Todistusten on perustuttava liitteessä IV kuvattuihin rautatieyrityksen 

toimittamiin asiakirjoihin."

7) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla 

Kulkuneuvojen huolto

1. Kullakin kulkuneuvolla on oltava ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä verkossa 

sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö, ja toimijan on oltava rekisteröity 

kansalliseen kalustorekisteriin rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklan 

mukaisesti.

2. Asianomaiset kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat päättää poikkeustapauksissa 

ja omien verkkojensa osalta poikkeuksista 1 kohdassa säädettyyn velvoitteeseen.
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3. Kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava huoltojärjestelmän avulla, että 

kulkuneuvot ovat turvallisessa käyttökunnossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

4 artiklassa tarkoitettua rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden vastuuta.

4. Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö on rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, 

tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu järjestelmä toteutetaan 9 artiklan mukaisen

turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla. 

5. Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö ei ole rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, 

se voidaan sertifioida 6 kohdan mukaisesti.

6. Komissio toteuttaa viraston suosituksen perusteella … päivään …kuuta …*

mennessä toimenpiteen, jolla otetaan käyttöön kunnossapidosta vastaavan yksikön

sertifiointi sen kunnossapitojärjestelmän osalta. Tämä toimenpide, jonka 

tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 

sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteeseen sisältyvät vaatimukset, jotka 

koskevat kunnossapitoa vastaavan yksikön sertifioimista sen 

kunnossapitojärjestelmän hyväksymisen pohjalta, todistuksen muotoa ja 

voimassaoloa sekä sen myöntämisestä vastaavaa elintä tai vastaavia elimiä sekä 

sertifiointijärjestelmän toiminnan osalta tarvittavaa valvontaa.

                                               

* Yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.
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7. Tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti myönnetyissä todistuksissa on vahvistettava 

tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisuus, ja todistusten on

oltava voimassa koko yhteisössä. Jos kunnossapidosta vastaavaa yksikköä ei ole 

sertifioitu, rautatieyrityksen tai infrastruktuurin haltijan on varmistettava 9 artiklassa 

esitetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä avulla, että kaikkia asiaankuuluvia 

kunnossapitomenettelyjä sovelletaan asianmukaisesti.

8) Muutetaan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

a) Korvataan a alakohta seuraavasti: 

"a) se myöntää käyttöönottoluvat rautatiejärjestelmän rakenteellisille 

osajärjestelmille rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 15 artiklan mukaisesti 

ja tarkastaa, että niitä käytetään ja ylläpidetään asiaankuuluvien olennaisten 

vaatimusten mukaisesti,"

b) Kumotaan b alakohta.

c) Korvataan g alakohta seuraavasti:

"g) se valvoo, että kulkuneuvot on asianmukaisesti rekisteröity kansalliseen 

kalustorekisteriin ja että siihen sisältyvät turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat 

täsmällisiä ja ajan tasalla."
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9) Lisätään 18 artiklaan alakohta seuraavasti:

"e) poikkeuksista, joista on päätetty 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti." 

10) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

"26 artikla

Liitteiden mukauttaminen

Liitteet mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tämä toimenpide, jonka 

tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään

27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

11) Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a) Lisätään kohta seuraavasti:

"2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan

1–4 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun 

päätöksen 8 artiklan säännökset."

b) Kumotaan 4 kohta.

12) Poistetaan liitteessä II oleva 3 kohta.
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2 artikla 

Täytäntöönpano ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattaminen

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …. Niiden on viipymättä toimitettava 

kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on 

liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siitä, miten viittaukset tehdään.

Velvoitteet, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

sen täytäntöönpanoa, eivät koske Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa niin kauan 

kuin niiden alueilla ei ole rautatiejärjestelmää.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

                                               

 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
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4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I Johdanto

Komissio esitti 13.12.2006 kolme lainsäädäntöehdotusta, joiden pääasiallinen tavoite on helpottaa 

raideliikenteen kulkuneuvojen liikkumista Euroopan unionissa:

 ehdotus direktiiviksi yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY 

(jäljempänä 'rautatieturvallisuusdirektiivi') muuttamisesta1;

 ehdotus direktiiviksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta2 (jäljempänä 

'rautateiden yhteentoimivuusdirektiivi');

 ehdotus asetukseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 

881/2004 (jäljempänä 'virastoasetus') muuttamisesta3.

Euroopan parlamentti äänesti 29. marraskuuta 2007 ensimmäisen käsittelyn lausunnostaan.

Neuvosto vahvistaa yhteisen kantansa 3. maaliskuuta 2008. Neuvosto otti käsittelyssään huomioon 

talous- ja sosiaalikomitean lausunnon.4 Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa edellä 

mainituista ehdotuksista.

II Yhteisen kannan erittely

1. Yleistä

Jotta rautatiet voisivat täyttää keskeisen tehtävänsä Euroopan unionin kestävän liikkuvuuden osalta, 

neuvoston tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen rautatieliikennealueen asteittainen 

kehittäminen. Tässä yhteydessä neuvosto katsoo, että kyseisillä kolmella säädösehdotuksella, joissa 

laaditaan uudelleen tavanomaista ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää koskevat 

yhteentoimivuusdirektiivit ja muutetaan rautatieturvallisuusdirektiiviä ja virastoasetusta, voidaan 

parantaa merkittävästi Euroopan rautateiden sääntelykehyksen teknistä osaa.

                                               
1 EUVL C 126, 7.6.2007, s. 7.
2 EUVL C 126, 7.6.2007, s. 7.
3 EUVL C 126, 7.6.2007, s. 7.
4 EUVL C 256, 27.10.2007, s. 39.



16133/3/07 REV 3 ADD 1 tih/PA/jm 3
DG C III FI

Näillä ehdotuksilla vähennetään esteitä, joita raideliikenteen kulkuneuvojen vapaalla liikkuvuudella 
Euroopan rautatieverkostossa on, ja helpotetaan täten raideliikenteen kulkuneuvojen lupien 
ristiinhyväksyntää jäsenvaltioiden kesken.

Neuvosto ja parlamentti pääsivät yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksesta 
rautateiden yhteentoimivuusdirektiiviksi, joten neuvosto voi antaa ehdotetun säädöksen siten 
muutettuna. Neuvosto ja parlamentti eivät kuitenkaan saavuttaneet yhteisymmärrystä 
ensimmäisessä käsittelyssä rautatieturvallisuusdirektiivin ja virastoasetuksen muuttamista 
koskevista ehdotuksista. Näin ollen neuvosto vahvisti yhteiset kannat molemmista ehdotuksista 
ottaen asianmukaisesti huomioon tarkistukset, jotka parlamentti esitti ensimmäisen käsittelyn 
lausunnoissaan.

2. Keskeiset poliittiset kysymykset

Kolme tärkeintä neuvoston tekemää muutosta komission ehdotukseen on esitetty jäljempänä. 
Lisäksi neuvosto teki Kyprosta ja Maltaa koskevan poikkeuksen.

2.1 Kaikkien lupamenettelyjä koskevien säännösten sisällyttäminen yhteen säädökseen

Tällä hetkellä voimassa oleviin rautatieturvallisuusdirektiiviin ja rautateiden 
yhteentoimivuusdirektiiveihin sisältyy säännöksiä, joissa käsitellään lupamenettelyjä 
raideliikenteen kulkuneuvojen käyttöön ottamiseksi. Yhteentoimivuusdirektiiveissä 
käsitellään yhteisön rautatiejärjestelmän uusia tai uudistettuja osia ja turvallisuusdirektiivissä 
jo käytössä olevia kulkuneuvoja. Parempaan sääntelyyn tähtäävien toimien mukaisesti sekä 
yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi neuvosto sisällyttää yhteen säädökseen kaikki 
säännökset, jotka koskevat lupamenettelyjä kulkuneuvojen käyttöön ottamiseksi. Tätä varten 
rautatieturvallisuusdirektiivin muuttamista koskevan ehdotuksen nykyinen mutta muutettu 
14 artikla, uusi 14 a artikla ja uusi liite siirretään uudelleenlaadittuun rautateiden 
yhteentoimivuusdirektiiviin. Parlamentti hyväksyi tämän siirron rautateiden 
yhteentoimivuusdirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärryksen yhteydessä. 
Näin ollen neuvosto voi periaatteen osalta hyväksyä tarkistukset 20, 26 ja 
27 kokonaisuudessaan. Lisäksi neuvosto voi hyväksyä tarkistuksen 18 periaatteen ottaen 
huomioon, että siirron seurauksena lainsäätäjä voi pidättäytyä viittaamasta lupamenettelyihin 
muutetussa rautatieturvallisuusdirektiivissä. 
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2.2 Tehtävien ja vastuun selventäminen kunnossapidon osalta

Uuden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen (COTIF-

yleissopimus) 1. heinäkuuta 2006 tapahtuneen voimaantulon seurauksena kulkuneuvojen 

haltijoita ei enää velvoiteta rekisteröimään vaunujaan rautatieyrityksessä. Tämän johdosta ja 

jotta voitaisiin mahdollistaa se, että rautatieyritykset voivat tarjota liikennepalveluja 

verkostossa turvallisesti, neuvosto määrittää kunnossapitoon liittyvät uudet tehtävät ja 

vastuun. Tätä varten neuvosto esittää 'haltijan' uuden määritelmän ja ottaa käyttöön 

'kunnossapidosta vastaavan toimijan' käsitteen.

Vaikka neuvosto noudattaa mahdollisimman tarkoin COTIF-yleissopimuksessa käytettyä 

määritelmää, se luo selkeän yhteyden haltijan ja sen kulkuneuvon välille asettamalla 

haltijoille velvoitteen rekisteröityä sellaisiksi kansallisessa rekisterissä. Neuvosto voi 

hyväksyä tarkistuksen 8 kokonaisuudessaan, koska neuvosto ja parlamentti ovat 'haltijan' 

määritelmästä yhtä mieltä. Lisäksi tarkistus 9, joka esitettiin oikean terminologian 

varmistamiseksi, voidaan hyväksyä periaatteeltaan.

Yhteisessä kannassa esitetään, että kunnossapidosta vastaavien toimijoiden on varmistettava 

kunnossapitojärjestelmän avulla, että kulkuneuvot ovat turvallisessa käyttökunnossa. Tätä 

varten kullakin kulkuneuvolla on oltava ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä verkossa sille 

osoitettu kunnossapidosta vastaava toimija. Lisäksi kunkin kunnossapidosta vastaavan 

toimijan on oltava rekisteröity kansalliseen rekisteriin. Kansallinen turvallisuusviranomainen 

voi päättää ainoastaan poikkeustapauksissa ja oman verkkonsa osalta poikkeuksista 

velvoitteeseen osoittaa kulkuneuvolle kunnossapidosta vastaava toimija. Viranomaisen on 

julkaistava tällaiset poikkeukset vuosikertomuksessaan. Neuvosto pyrkii tällä järjestelmällä 

mahdollistamaan sen, että rautatieyritykset ja infrastruktuurin haltijat voivat helposti 

määrittää, kuka vastaa niiden liikennöimien kulkuneuvojen kunnossapidosta.
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2.3 Kunnossapidon sertifiointi

Vakuuttaakseen sekä kansalliset turvallisuusviranomaiset sekä kuljetusketjuun osallistuvat 

siitä, että vaunujen kunnossapitoa valvotaan tehokkaasti, neuvosto vahvistaa komission 

ehdotuksessa olevaa, kunnossapidon sertifiointia koskevaa säännöstä. Komissio ehdotti, että 

tarvittaessa olisi vahvistettava kunnossapitoa koskeva kulkuneuvojen haltijoiden 

sertifiointijärjestelmä. Tämän sijasta neuvosto hyväksyi säännöksen, jossa komissio 

velvoitetaan toteuttamaan viimeistään vuoden kuluttua rautatieturvallisuusdirektiivin 

muuttamista koskevan direktiivin voimaantulosta toimenpide, jolla otetaan käyttöön 

kunnossapidosta vastaavien toimijoiden sertifiointi niiden kunnossapitojärjestelmien osalta. 

Sekä komission ehdotuksessa että neuvoston yhteisessä kannassa tämä sertifiointijärjestelmä

perustuu Euroopan rautatieviraston suositukseen. Neuvosto varmistaa, että myönnetty todistus 

on voimassa koko yhteisössä ja että siinä taataan, että sertifioitu toimija täyttää 

rautatieturvallisuusdirektiivin mukaiset kunnossapitovaatimukset kaikkien niiden 

kulkuneuvojen osalta, joista se on vastuussa. 

Lisäksi kunnossapidosta vastaavat toimijat voivat osallistua tähän sertifiointijärjestelmään 

vapaaehtoisesti. Selventääkseen, että rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden osalta ei 

oteta käyttöön uusia vaatimuksia, neuvosto täsmentää lopuksi, että kunnossapitojärjestelmä 

sisältyy turvallisuusjohtamisjärjestelmään, joka rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden 

on otettava käyttöön jo nykyisen rautatieturvallisuusdirektiivin mukaan.

Parlamentti ehdottaa tarkistuksessa 21 raideliikenteen kulkuneuvojen 

kunnossapitojärjestelmää, joka poikkeaa kahdessa pääkohdassa neuvoston esittämästä 

järjestelmästä. Ensinnäkin, siinä missä neuvosto ottaa käyttöön kunnossapidosta vastaavan 

toimijan käsitteen vaunuja koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 

28. heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen ja kansallista rekisteriä koskevasta 

yhteisestä eritelmästä 9. marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen mukaisesti, 

parlamentti osoittaa suoran vastuun kulkuneuvon kunnossapidosta haltijalle. Toiseksi 

parlamentti esittää pakollista kunnossapidon sertifiointijärjestelmää, kun taas neuvosto 

ehdottaa vapaaehtoista järjestelmää Euroopan rautatieviraston esittämän kokonaisnäkemyksen 

mukaisesti.
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Neuvosto ei voi hyväksyä tarkistusta 21 kolmesta syystä. Ensimmäiseksi haltijan asettaminen 

vastuuseen kulkuneuvon kunnossapidosta ei vaikuta johdonmukaiselta turvallista liikennöintiä 

koskevan rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden kokonaisvastuun kanssa sellaisena 

kuin siitä säädetään rautatieturvallisuusdirektiivin muissa keskeisissä säännöksissä, erityisesti 

4 artiklassa. Toiseksi neuvoston mukaan pakollinen osallistuminen kunnossapitojärjestelmään 

ei ole aina asianmukaista ja saattaisi johtaa tarpeettomiin hallintokustannuksiin, esimerkiksi 

kolmansista maista peräisin olevien vaunujen tai muiden kulkuneuvojen kuten vetureiden ja 

henkilöautojen ollessa kyseessä. Kolmanneksi neuvoston pelkona on, että jos haltijoille 

asetetaan vastuu kunnossapidosta, joka edellyttää erityistä taitotietoa, se saattaisi haitata 

niiden taloudellisen toiminnan kehitystä.

2.4 Kyprosta ja Maltaa koskeva poikkeus

Koska Kyproksella ja Maltalla ei ole rautatiejärjestelmiä, neuvosto esittää yhteisessä 

kannassaan niitä koskevan poikkeuksen, joka koskee rautatieturvallisuusdirektiivin 

muutosdirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa niin kauan, 

kuin kyseisten maiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

III Euroopan parlamentin tarkistukset

Neuvoston vastaus tarkistuksiin 8, 9, 18, 20, 21, 26 ja 27 esitetään edellä keskeisten kysymysten 

yhteydessä.

Lisäksi neuvosto voi hyväksyä kokonaisuudessaan vastaavuustaulukoita koskevan tarkistuksen 2. 

Lisäksi tietyn kielitoisinnon oikaisua koskevat tarkistukset 16 ja 17 voidaan hyväksyä 

periaatteeltaan. Neuvosto ei kuitenkaan voi hyväksyä seuraavia tarkistuksia oikeudellisista tai 

teknisistä syistä: 

 Tarkistus 3, koska työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevat tavoitteet eivät kuulu 

komission ehdotuksen soveltamisalaan.
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 Toisiinsa liittyvät tarkistukset 4–7, koska 'kansallisten turvallisuussääntöjen' ehdotettu 

määritelmä ei vastaa rautatieturvallisuusdirektiivin liitettä II, jossa kuvataan kansallisia 

turvallisuussääntöjä, ja koska termiä 'olennaiset vaatimukset' käytetään merkityksessä, jonka 

katsotaan olevan liian suppea. 

 Tarkistus 14, koska neuvoston mielestä keskustelu yhteisten turvallisuustavoitteiden 

kehittämisestä käytiin rautatieturvallisuusdirektiivin antamisen yhteydessä eikä sitä pitäisi 

aloittaa uudelleen. Lisäksi neuvosto huomauttaa, että virastoasetuksen 6 artiklan 4 kohdan 

mukaan Euroopan rautatieviraston suositukset muun muassa yhteisistä turvallisuustavoitteista 

edellyttävät jo yksityiskohtaisia kustannus-hyötyanalyysejä.

 Tarkistus 19, koska ei ole yhteisen kannan rakenteen mukainen.

 Tarkistus 22 koskee sitä, kenellä pitäisi olla mahdollisuus pyytää teknistä lausuntoa Euroopan 

rautatievirastolta. Tämän ei pitäisi kuitenkaan olla enää kiistanalaista, koska neuvosto ja 

parlamentti pääsivät rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin yhteydessä yhteisymmärrykseen 

samasta kysymyksestä.

 Komiteamenettelyä koskevat tarkistukset 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 ja 25, joissa parlamentti 

esittää kiireellistä menettelyä useiden toimenpiteiden osalta. Koska nämä toimenpiteet ovat 

laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tai täydentää rautatieturvallisuusdirektiivin 

muita kuin keskeisiä osia, neuvosto on komission ja parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, 

että parlamentti olisi otettava näiden toimenpiteiden osalta mukaan valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen. Mahdollisuus soveltaa kiireellistä menettelyä vaikuttaa 

kuitenkin suhteettomalta, koska kaikkiin näihin toimenpiteisiin liittyy jo tietty määräaika tai 

tarve tarkistaa niitä säännöllisesti.
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IV Päätelmä

Yhteentoimivuutta, turvallisuutta ja Euroopan rautatievirastoa koskevat kolme säädösehdotusta, 

joiden tavoitteena on helpottaa raideliikenteen kulkuneuvojen liikkumista Euroopan unionissa, 

edistävät merkittävästi eurooppalaisen rautatieliikennealueen yhdentymistä edelleen. Neuvosto ja 

parlamentti ovat jo edistyneet merkittävästi näiden kolmen ehdotuksen osalta, erityisesti pääsemällä 

ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrykseen rautateiden yhteentoimivuusdirektiivistä. Tämä antaa 

molemmille lainsäätäjille vahvan lähtökohdan, kun ne pyrkivät löytämään toisen käsittelyn 

keskusteluissaan kompromissiratkaisut rautatieturvallisuusdirektiivin ja virastoasetuksen 

muuttamista koskeviin ehdotuksiin.

__________________
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2006/0272 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden 
turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta 

1. TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2006) 784 lopullinen – 2006/0272 COD): 

13.12.2006 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 11.7.2007 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 29.11.2007 

Yhteinen kanta vahvistettiin yksimielisesti: 3.3.2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Euroopan komissio ehdotti 13. joulukuuta 2006 toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
rautatiealan elvyttämistä poistamalla esteet, jotka haittaavat junien liikkumista Euroopan 
rautatieverkossa.  

Tällä aloitteella komissio pyrkii 

– helpottamaan junien vapaata liikkumista EU:ssa tekemällä veturien 
käyttöönottomenettelyistä tehokkaampia ja avoimempia, 

– yksinkertaistamaan sääntely-ympäristöä kokoamalla yhteen rautateiden yhteentoimivuutta 
koskevat direktiivit.  

Yksi ehdotetuista toimenpiteistä koskee rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 
2004/49/EY muuttamista. Komission ehdotuksella on kolme tavoitetta: 

– Otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa jo myönnetyt 
käyttöönottoluvat tunnustetaan vastavuoroisesti muissa jäsenvaltioissa. Tämän periaatteen 
mukaan liikkuvalle kalustolle, jolle on jo myönnetty käyttöönottolupa yhdessä 
jäsenvaltiossa, tarvitsee hankkia toisessa jäsenvaltiossa täydentäviä lupia ja todistuksia 
ainoastaan sellaisten kansallisten lisävaatimusten osalta, jotka johtuvat esimerkiksi 
paikallisen verkon erityispiirteistä. 

– Laajennetaan rautatieviraston toimivaltaa siten, että se voi kartoittaa erilaiset kansalliset 
menettelyt ja voimassa olevat tekniset säännöt sekä laatia ja pitää ajan tasalla 
(täydentämällä sitä) luettelon vaatimuksista, joiden noudattaminen on tarkastettava vain 
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yhden kerran joko siksi, että kyse on tunnustetuista kansainvälisistä säännöistä, tai siksi, 
että kansallisten sääntöjen katsotaan vastaavan toisiaan.  

– Selvennetään rautatieyrityksen ja vaunujen kunnossapidosta vastaavan toimijan välistä 
suhdetta. Uuden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF 
1999) voimaantulon myötä vaunujen käyttösopimuksiin on alettu soveltaa uusia sääntöjä. 
Siksi on aiheellista määritellä vaunun haltijan käsite ja määritellä rautatieyritysten ja 
vaunujen haltijoiden välinen suhde etenkin kunnossapidon alalla.  

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

Asiaa käsittelevät kolme toimielintä pyrkivät pääsemään ehdotuksesta pikaiseen sopimukseen 
sen ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista johtuen Euroopan 
parlamentin pyynnöistä, jotka koskivat pääasiassa rautatieyritysten ja vaunujen haltijoiden 
välisten suhteiden määrittelyä kunnossapidon alalla.  

Neuvoston yksimielisesti vahvistama yhteinen kanta ei heikennä komission ehdotuksen 
keskeisiä tavoitteita eikä ehdotuksen perustana olevaa lähestymistapaa.  

Neuvoston yhteinen kanta sisältää jo osan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
ehdottamista tarkistuksista. Siinä varmistetaan myös yhdenmukaisuus rautateiden 
yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien uudelleen laaditun version (ehdotus 
KOM(2006)783 lopullinen – 2006/273 (COD)) kanssa, josta päästiin sopimukseen 
ensimmäisessä käsittelyssä. Erityisesti sovittiin siitä, että rautateiden turvallisuutta koskevan 
direktiivin 14 artiklan (samoin kuin uuden 14 a artiklan) sisältö siirretään uuteen 
yhteentoimivuusdirektiiviin, jotta kaikki rautatiekulkuneuvojen käyttöönottoon liittyvät 
menettelyt saadaan koottua yhteen säädökseen. 

4. KOMISSION YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET 

4.1. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty 
yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain 

Tarkistukset 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 ja 27, joissa selvennetään, tarkennetaan tai täydennetään 
komission ehdotusta.  

Tarkistukset 1, 10, 11, 12, 13, 15 ja 23, mutta niiden sanamuoto on mukautettava menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY 
muuttamisesta tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/512/EY käytetyn vakioterminologian 
mukaiseksi.  

Tarkistus 8: Viittaus kansalliseen kulkuneuvorekisteriin on linjassa kansallisesta rekisteristä 
9. marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen1 kanssa. Tätä määritelmää on kuitenkin 
muutettu yhteisessä kannassa, jotta se olisi yhdenmukainen vaunujen kunnossapitoa koskevan 
uuden artiklan kanssa.  
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Tarkistuksen 18 ensimmäinen kappale ei ole enää tarpeellinen, koska 14 artiklan sisältö on 
päätetty siirtää uuteen rautateiden yhteentoimivuutta koskevaan direktiiviin. 

4.2. Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole 
sisällytetty yhteiseen kantaan osittain tai kokonaan 

Tarkistus 3, koska yhteentoimivuusdirektiivin ja direktiivin 89/391/ETY väliseen suhteeseen 
(toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä ja 
erityissäännökset rautatietoiminnasta työntekijöille aiheutuvien vaarojen vähentämisestä) 
viitataan jo voimassa olevan direktiivin johdanto-osan 14 kappaleessa. 

Tarkistukset 4, 5, 6 ja 7, koska ei olisi järkevää muuttaa rautateiden turvallisuutta koskevassa 
direktiivissä 2004/49/EY esitettyä ”kansallisten turvallisuussääntöjen” alkuperäistä 
määritelmää nyt, kun direktiivi on juuri saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Mitkään 
osapuolet eivät ole kyseenalaistaneet tätä määritelmää. On myös muistettava, etteivät kaikki 
kansalliset turvallisuussäännöt liity rautateiden yhteentoimivuutta koskevien direktiivien 
olennaisiin vaatimuksiin, vaan ne voivat koskea esimerkiksi ympäristöä.  

Tarkistuksen 14 osalta on syytä todeta, että yhteisten turvallisuustavoitteiden tarkoituksesta ja 
niiden hyväksymismenettelystä sovittiin vuonna 2004. Työ on edennyt jo pitkälle eikä olisi 
järkevää muuttaa sen lähtökohtia kesken kaiken. Lisäksi kustannus-hyötyanalyysistä 
säädetään jo alkuperäisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa. 

Tarkistuksissa 16 ja 17 viitataan korkeaan turvallisuustasoon, ja tältä osin neuvoston 
yhteisessä kannassa on käytetty sanamuotoa, joka sopii paremmin yhteen muun direktiivin 
kanssa.  

Tarkistus 22 koskee teknisen lausunnon pyytämistä rautatievirastolta 
turvallisuusviranomaisen tekemästä kielteisestä päätöksestä, joka koskee 
turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan myöntämistä; tämä menee komission 
ehdotuksessa vahvistettuja tavoitteita pidemmälle. 

4.3. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole 
sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain 

Komissio voi hyväksyä tarkistuksen 21 periaatteessa. Yhteisen kannan teksti perustuu 
kuitenkin ”kunnossapidosta vastaavan toimijan” käsitteeseen, joka on nykyisin osa uutta 
yhteisön sääntelykehystä (se on määritelty tavaraliikenteen vaunuja koskevassa YTE:ssä2 ja 
edellä mainitussa kansallista rekisteriä koskevassa päätöksessä). Lisäksi siitä, onko vaunujen 
haltijoiden sertifiointi pakollista vai vapaaehtoista, ei pitäisi säätää direktiivissä, vaan vasta 
rautatieviraston tekemän vaikutusten arvioinnin jälkeen. 

5. PÄÄTELMÄ 

Komissio katsoo, että 3. maaliskuuta 2008 yksimielisesti vahvistettu yhteinen kanta edistää 
sen ehdotuksen olennaisia tavoitteita ja peruslähestymistapaa, ja antaa näin ollen tukensa 
yhteiselle kannalle. 
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