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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta 

tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 

1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/20031 luodaan yhteiset 

puitteet vertailukelpoisten rautatieliikenteen tilastojen laatimiselle, toimittamiselle, 

arvioimiselle ja levittämiselle unionissa.

(2) Tilastotiedot tavaroiden ja matkustajien rautatiekuljetuksista ovat tarpeen, jotta komissio 

voi seurata ja kehittää yhteistä liikennepolitiikkaa sekä alueita ja Euroopan laajuisia 

verkkoja koskevien politiikkojen liikenneosuutta.

(3) Myös rautateiden turvallisuutta koskevia tilastotietoja tarvitaan, jotta komissio voi 

valmistella ja seurata liikenteen turvallisuuteen liittyviä unionin toimia. Euroopan 

rautatievirasto kerää onnettomuustietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2004/49/EY2 liitteen I nojalla yhteisten turvallisuusindikaattoreiden ja onnettomuuksien 

kustannusten yhteisten laskentatapojen osalta.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 
2002, rautatieliikenteen tilastoista (EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1).

2 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).
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(4) On tärkeää välttää työskentelyn päällekkäisyyttä ja optimoida olemassa olevien 

tilastointitarkoituksiin soveltuvien tietojen käyttö. Tätä varten sekä helposti saatavien ja 

hyödyllisten tietojen tarjoamiseksi unionin kansalaisille ja muille sidosryhmille 

rautatieliikenteen turvallisuudesta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, myös 

rautatieinfrastruktuurista, komission yksiköiden ja asiaankuuluvien yhteisöjen välille olisi 

laadittava asianmukaiset tilastotoimia koskevat yhteistyösopimukset, myös 

kansainvälisellä tasolla.

(5) Useimmat jäsenvaltiot, jotka toimittavat komissiolle (Eurostatille) asetuksen (EY) N:o 

91/2003 mukaisia matkustajatietoja, ovat antaneet säännönmukaisesti samat tiedot 

alustavissa ja lopullisissa tietokokonaisuuksissa.

(6) Käyttäjien tarpeiden ja vastaajille aiheutuvan rasitteen olisi oltava tasapainossa tuotettaessa 

Euroopan tilastoja.

(7) Eurostat on rautatieliikenteen tilastojen työryhmässään ja erityistyöryhmässään suorittanut 

asiaan liittyvien sitovien unionin säädösten nojalla kerättyjen nykyisten rautatieliikenteen 

tilastoja koskevien tietojen ja niiden levittämispolitiikan teknisen analyysin 

yksinkertaistaakseen mahdollisimman paljon erilaisia tilastojen tuottamiseksi tarvittavia 

toimia varmistamalla samalla, että lopputuotos vastaa käyttäjien nykyisiä ja tulevia 

tarpeita.
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(8) Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa asetuksen (EY) 

N:o 91/2003 soveltamisesta saamistaan kokemuksista komissio viittasi siihen, että pitkän 

aikavälin kehitys todennäköisesti johtaa mainitun asetuksen nojalla jo kerättyjen tietojen 

poistamiseen tai yksinkertaistamiseen ja että tavoitteena on lyhentää rautatieliikenteen 

matkustajia koskevien vuosittaisten tietojen toimittamisaikaa. Komission olisi edelleen 

toimitettava säännöllisin väliajoin kertomuksia mainitun asetuksen täytäntöönpanosta.

(9) Asetuksella (EY) N:o 91/2003 siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin sen 

säännöksiä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'perussopimus', 

tultua voimaan komissiolle kyseisen asetuksen nojalla siirretty valta on 

yhdenmukaistettava perussopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa.

(10) Jotta jäsenvaltioissa tapahtuva kehitys tulisi otetuksi huomioon samalla kun säilytetään 

rautatieliikennettä koskevien tietojen keruu yhdenmukaisena kaikkialla unionissa ja jotta 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu pysyisi korkeana, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin kyse on asetuksen (EY) N:o 

91/2003 muuttamisesta teknisten määritelmien mukauttamiseksi ja täydentävien teknisten 

määritelmien antamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(11) Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu merkittävää 

lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

(12) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 91/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia 

kertomuksia varten toimitettavien tietojen määrittämisen osalta sekä sellaisten järjestelyjen 

osalta, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) levittää näitä tuloksia. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

(13) Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu.

(14) Asetus (EY) N:o 91/2003 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 91/2003 seuraavasti:

1) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) kumotaan 1 kohdan 24–30 alakohta;

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat tämän artiklan muuttamista 1 kohdan 8–10 sekä 21–23 

alakohdissa vahvistettujen teknisten määritelmien mukauttamiseksi sekä 

uusista teknisistä määritelmistä säätämiseksi silloin, kun se on tarpeen sellaisen 

uuden kehityksen huomioon ottamiseksi, joka edellyttää tietyn teknisten 

yksityiskohtien tason määrittämistä tilastojen yhdenmukaisuuden 

varmistamiseksi.

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä 

aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi 

komissio perustelee asianmukaisesti tilastolliset toimet, joista näissä 

delegoiduissa säädöksissä säädetään, hyödyntäen tarvittaessa 

kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009* 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettu arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen 

kustannuksista.

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164)."
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2) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) kumotaan 1 kohdan b, d ja h alakohta;

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on liitteiden A ja C mukaisesti ilmoitettava tiedot yrityksistä, 

joiden

a) tavaraliikenteen kokonaismäärä on vähintään 200 000 000 

tonnikilometriä tai vähintään 500 000 tonnia;

b) henkilöliikenteen kokonaismäärä on vähintään 100 000 000 

henkilökilometriä.

Liitteiden A ja C mukainen ilmoittaminen on valinnaista sellaisten yritysten 

osalta, jotka jäävät a ja b alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 

alapuolelle.";

c) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden on liitteen L mukaisesti toimitettava yhteen lasketut tiedot 

2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen alapuolelle jäävistä yrityksistä, jos 

kyseisiä tietoja ei ole ilmoitettu liitteiden A ja C mukaisesti, kuten liitteessä L 

täsmennetään."
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3) Korvataan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) hallinnolliset tiedot, myös sääntelystä vastaavien viranomaisten keräämät tiedot, 

erityisesti rautateiden tavaraliikenteen rahtikirja, jos saatavilla;".

4) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

Levittäminen

Komissio (Eurostat) levittää liitteissä A, C, E, F, G ja L määritettyihin tietoihin perustuvat 

tilastot.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tulosten levittämistä 

koskevat järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

5) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen 

tietojen laadun varmistamiseksi.";
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b) lisätään kohdat seuraavasti:

"3. Toimitettaviin tietoihin sovelletaan tätä asetusta sovellettaessa asetuksen 

(EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä.

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään 

vakiomuotoisten laatuselvitysten yksityiskohtaiset järjestelyt, rakenne, jaksotus 

ja vertailukelpoisuutta koskevat seikat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen."

6) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan tilastojärjestelmää 

käsittelevää komiteaa kuultuaan kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 

tulevasta kehityksestä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka neljäs 

vuosi.

Komissio ottaa kertomuksessa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat asiaankuuluvat tiedot 

toimitettujen tietojen laadusta, käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä, mahdollisista 

parannuksista ja käyttäjien tarpeista.
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Kertomuksessa on erityisesti:

a) arvioitava tuotettujen tilastojen unionille, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen 

toimittajille ja käyttäjille tuottamia hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin;

b) arvioitava toimitettujen tietojen laatua, käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä ja 

tuotettujen tilastojen laatua."

7) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna 

päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion 

nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella."
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8) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan 

tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."

9) Kumotaan 12 artikla.

10) Kumotaan liitteet B, D, H ja I.

11) Korvataan liite C tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

12) Lisätään liite L, sellaisena kuin se on tämän asetuksen liitteessä II.
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I

"Liite C

HENKILÖLIIKENTEEN VUOSITTAISET TILASTOT — YKSITYISKOHTAINEN ILMOITUS

Muuttujaluettelo ja 
mittayksiköt

Kuljetetut matkustajat:

– matkustajamääränä

– henkilökilometreinä

Matkustajajunaliikenne:

– junakilometreinä

Viitejakso Yksi vuosi

Toistuvuus Vuosittain

Taulukkoluettelo ja kunkin 
taulukon jaottelu

Taulukko C3: kuljetetut matkustajat liikennelajeittain

Taulukko C4: kuljetetut kansainväliset matkustajat lähtö- ja 
tulomaittain

Taulukko C5: matkustajajunaliikenne

Tietojen toimittamisen 
määräaika

Kahdeksan kuukautta viitejakson päättymisestä 

Ensimmäinen viitejakso … [tämän muutosasetuksen voimaantulovuosi]

Huomautukset 1. Liikennelaji jaotellaan seuraavasti:

– kansallinen

– kansainvälinen

2. Taulukoiden C3 ja C4 osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
tiedot, joihin sisältyvät ilmoittavan maan ulkopuolisen lipunmyynnin 
tiedot. Nämä tiedot voidaan saada joko suoraan muiden maiden 
viranomaisilta tai lippuja koskevien kansainvälisten 
korvausjärjestelyjen kautta

"
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LIITE II

"Liite L

Taulukko L.1

LIIKENTEEN MÄÄRÄ TAVARALIIKENTEESSÄ

Muuttujaluettelo ja 
mittayksiköt

Kuljetetut tavarat:

– tonneina yhteensä

– tonnikilometreinä yhteensä

Tavarajunaliikenne:

– junakilometreinä yhteensä

Viitejakso Yksi vuosi

Toistuvuus Vuosittain

Tietojen toimittamisen 
määräaika

Viisi kuukautta viitejakson päättymisestä

Ensimmäinen viitejakso … [tämän muutosasetuksen voimaantuloa seuraava vuosi]

Huomautukset Ainoastaan yritykset, joiden tavaraliikenteen kokonaismäärä on 
vähemmän kuin 200 miljoonaa tonnikilometriä ja vähemmän kuin 
500 000 tonnia ja jotka eivät tee liitteen A mukaista ilmoitusta 
(yksityiskohtainen ilmoitus)
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Taulukko L.2

LIIKENTEEN MÄÄRÄ HENKILÖLIIKENTEESSÄ

Muuttujaluettelo ja 
mittayksiköt

Kuljetetut matkustajat:

– matkustajamääränä yhteensä

– matkustajakilometreinä yhteensä

Matkustajajunaliikenne:

– junakilometreinä yhteensä

Viitejakso Yksi vuosi

Toistuvuus Vuosittain

Tietojen toimittamisen 
määräaika

Kahdeksan kuukautta viitejakson päättymisestä

Ensimmäinen viitejakso … [tämän muutosasetuksen voimaantuloa seuraava vuosi]

Huomautukset Ainoastaan yritykset, joiden henkilöliikenteen määrä yhteensä on 
vähemmän kuin 100 miljoonaa matkustajakilometriä ja jotka eivät tee 
liitteen C mukaista ilmoitusta (yksityiskohtainen ilmoitus)

".
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NEUVOSTON PERUSTELUT 
Asia : Neuvos ton ens immäisessä  käs itte lyssä  vahvis tama kanta  EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN antamiseks i 
rauta tie liikenteen tilas tois ta  anne tun ase tuksen (EY) N:o 91/2003 
muuttamises ta  tavaroita , matkus tajia  ja  onnettomuuks ia  koskevien tie tojen 
keruun osa lta   
– Neuvos ton perus te lut 
– Hyväksytty neuvos tos sa  18. he inäkuuta  2016 
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 30. elokuuta 2013 neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä 

joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 

muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta.

2. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin täysistunnossa 

11. maaliskuuta 2014.

3. Kolmen toimielimen edustajien kanssa pidettiin epävirallinen kolmikantakokous 

25. marraskuuta 2014. Kokouksessa hyväksyttiin kompromissiteksti.

4. Pysyvien edustajien komitea pani 19. joulukuuta 2014 merkille kolmikantakokouksessa 

hyväksytyn kompromissin kuitenkaan sitä hyväksymättä. Tämä johtui lähinnä pakollisista 

pilottitutkimuksista, jotka jäsenvaltioiden on määrä tehdä.

5. Perättäiset puheenjohtajavaltiot kävivät sen jälkeen tiiviitä epävirallisia neuvotteluja: LV, LU 

ja NL Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

6. Kolmen toimielimen välillä pidettiin 24. toukokuuta 2016 lopullinen epävirallinen 

kolmikantakokous, jossa saavutettiin yhteisymmärrys lopullisesta kompromissitekstistä.
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7. Pysyvien edustajien komitea vahvisti 3. kesäkuuta 2016 tämän yhteisymmärryksen liitteenä 

olevasta lopullisesta kompromissitekstistä, jotta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, 

matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta päästäisiin 

yhteisymmärrykseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa.

8. Liikenne- ja matkailuvaliokunta pääsi toimeksiannosta saatua tulosta vastaavasta tekstistä 

yhteisymmärrykseen, ja valiokunnan puheenjohtaja osoitti 15. kesäkuuta 2016 pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa todetaan, että jos neuvosto vahvistaa 

ensimmäisen käsittelyn kantansa sellaisena kuin se on kirjeeseen liitetyssä tekstissä, jonka 

pysyvien edustajien komitea on vahvistanut 3. kesäkuuta 2016, hän suosittelee täysistunnolle, 

että neuvoston kanta hyväksytään tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä 

lingvistijuristien viimeisteltyä sen.

II TAVOITE

9. Tämän ehdotuksen tavoitteena on muuttaa asetusta (EY) N:o 91/2003 Euroopan 

rautatieliikennettä koskevien tilastojen nykyisen oikeudellisen kehyksen päivittämiseksi, 

yksinkertaistamiseksi ja optimoimiseksi sekä sen mukauttamiseksi uuteen institutionaaliseen 

kehykseen.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

10. Täysistuntoäänestyksen jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat neuvotelleet 

päästäkseen sopimukseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa neuvoston ensimmäisen 

käsittelyn kannan perusteella, jonka parlamentti voisi hyväksyä sellaisenaan. Neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannan tekstissä on otettu täysin huomioon lainsäätäjien välillä aikaan 

saatu kompromissi.

11. Pääasiallinen kysymys, jota Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelivät, oli parlamentin 

pyyntö saada lisätietoja erityisesti turvallisuudesta, saavutettavuudesta ja käytöstä poistetuista 

rajat ylittävistä rataosuuksista. Useimpia pyydettyjä tietoja kerätään jo muissa komission 

yksiköissä tai virastoissa. Konsensus syntyi lopulta kahden muistion allekirjoittamisen 

ansiosta (Eurostatin ja komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston välillä sekä Eurostatin 

ja Euroopan rautatieviraston välillä), koska se antoi Euroopan parlamentille takeet sen 

pyytämien tietojen käsittelystä ja vaivattomasta yleisestä saatavuudesta. Ehdotukseen lisättiin 

myös uusi johdanto-osan kappale, jossa painotetaan, että komission ja asiaankuuluvien 

yksiköiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä voidakseen antaa unionin kansalaisille ja muille 

sidosryhmille helposti saatavia ja hyödyllisiä tietoja rautatieliikenteen turvallisuudesta ja 

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta.

IV PÄÄTELMÄ

12. Neuvoston kannassa on otettu täysin huomioon yhteisymmärryksessä komission kanssa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä käydyissä neuvotteluissa aikaansaatu kompromissi. 

Kompromissi on vahvistettu liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajan pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle 15. kesäkuuta 2016 lähettämällä kirjeellä.
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Lähettä jä : Neuvos ton pääs ihteeris tö 
Vas taanotta ja : Pysyvien edus ta jien komitea  / Neuvos to 
Asia : Ehdotus  Euroopan parlamentin ja  neuvos ton a se tukseks i rauta tie liikenteen 

tilas tois ta  annetun ase tuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamises ta  tavaroita , 
matkus tajia  ja  onnettomuuks ia  koskevien tie tojen keruun osa lta  
(ens immäinen käs itte ly) 
– Neuvos ton ens immäisen käs itte lyn kannan vahvis taminen ja  neuvos ton 
perus te lujen hyväksyminen 

 

1. Komissio toimitti 30. elokuuta 2013 neuvostolle asiakohdassa mainitun ehdotuksen1, joka 

perustuu SEUT 338 artiklan 1 kohtaan.

2. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 11. maaliskuuta 20142.

3. Neuvosto (maatalous ja kalastus) pääsi 27. kesäkuuta 2016 pidetyssä 3479. istunnossaan 

poliittiseen yhteisymmärrykseen kyseistä asetusta koskevasta neuvoston ensimmäisen 

käsittelyn kannasta3.

1 Asiak. 13423/13.
2 Asiak. 7421/14.
3 Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja ilmoitti pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle 15. kesäkuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä, että 
Euroopan parlamentti hyväksynee toisessa käsittelyssään neuvoston ensimmäisen käsittelyn 
kannan ilman tarkistuksia.
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4. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että tämä vahvistaisi 

jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 

sellaisena kuin se on asiakirjassa 10000/16 ja hyväksyisi asiakirjassa 10000/16 ADD 1 olevat 

perustelut.
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2013/0297 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 

EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista 

annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja 

onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle: 

COM(2013) 611– 2013/297(COD) 

30. elokuuta 2013  

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 

lausuntonsa: 

Ei ole 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 

käsittelyn kantansa: 

11. maaliskuuta 2014  

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu: Ei ole  

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu: 18. heinäkuuta 2016 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Komission ehdotuksen tavoitteena on muuttaa asetusta (EY) N:o 91/2003
1
, jotta voidaan 

päivittää, yksinkertaistaa ja optimoida rautatieliikennettä koskevien Euroopan tilastojen 

nykyinen oikeudellinen kehys ja yhdenmukaistaa se Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT-sopimuksen) kanssa siltä osin kuin on kyse säädösvallasta ja 

täytäntöönpanovallasta.  

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 

määritelmien ja ilmoittamiselle asetettujen kynnysarvojen mukauttamiseksi, liitteiden sisällön 

muuttamiseksi ja toimitettavien tietojen määrittämiseksi. 

Lisäksi sillä siirretään komissiolle täytäntöönpanovaltaa tarkoituksena varmistaa 

yhdenmukaiset edellytykset siltä osin kuin on kyse tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevien 

kertomusten tuottamista varten toimitettavien tietojen määrittämisestä asetuksen (EU) 

N:o 182/2011
2
 5 artiklassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.  

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, 

rautatieliikenteen tilastoista (EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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3. NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleiset huomautukset 

Neuvoston kanta noudattelee yhtäältä yhteisymmärrystä, johon neuvosto, Euroopan 

parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta ja komissio pääsivät 24. toukokuuta 2016 

käymässään kolmikantakeskustelussa, ja toisaalta paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 

2016 tehtyä toimielinten välistä uutta sopimusta
3
.  

Tärkein asian käsittelyä haittaava kysymys oli yhteisymmärrykseen pääseminen Euroopan 

parlamentin kanssa tietojen jakamisen virallistamisesta Eurostatin, Euroopan rautatieviraston 

(ERA)
4
 ja liikenteen ja liikkumisen pääosaston (PO MOVE) välillä kahdenvälisten 

yhteisymmärryspöytäkirjojen avulla.  

Yksimielisyyteen päästiin lopulta allekirjoittamalla kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa, yksi 

Eurostatin ja PO MOVEn välillä ja yksi Eurostatin ja ERAn välillä. Näin Euroopan 

parlamentti sai takeet siitä, että sen pyytämät tiedot käsitellään ja asetetaan saataville.  

Tekstiin ei sisälly nimenomaista viittausta yhteisymmärryspöytäkirjoihin, mutta yhdessä 

johdanto-osan kappaleessa viitataan ”asianmukaisiin tilastotoimia koskeviin 

yhteistyösopimuksiin”. 

Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 18. heinäkuuta 2016.  

Komissio pitää neuvoston kantaa hyväksyttävänä. 

3.2 Huomautukset Euroopan parlamentin esittämiin tarkistuksiin 

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty kokonaan, osittain tai 

periaatteessa neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamaan kantaan 

Euroopan parlamentti antoi 11. maaliskuuta 2014 lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa se 

ehdotti 23:a tarkistusta. Komissio hylkäsi suurimman osan niistä, mukaan lukien lisämuuttujia 

koskevat pyynnöt. Euroopan parlamentti oli erityisesti sitä mieltä, että tietojen keruu olisi 

laajennettava kattamaan rautatieinfrastruktuuria koskevat tiedot ja että henkilöliikenteen 

tilastoja varten olisi oltava enemmän mittausmuuttujia, erityisesti rajat ylittävistä yhteyksistä, 

joiden olisi sen mielestä oltava keskeisellä sijalla EU:n liikennepolitiikassa.  

3.2.2. Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty neuvoston ensimmäisessä 

käsittelyssä vahvistamaan kantaan 

Neuvoston kantaan ei sisällytetty tärkeimpiä uusien muuttujien nimenomaiseen lisäämiseen 

liittyviä tarkistuksia.  

3.3 Neuvoston muuttamat säännökset ja komission kanta niihin 

Uudessa johdanto-osan kappaleessa (3 a) käsitellään lisätietojen keruuta, jotta voidaan välttää 

työskentelyn päällekkäisyyttä ja optimoida olemassa olevien tietojen käyttö. Siinä säädetään 

myös, että ”komission yksiköiden ja asiaankuuluvien yhteisöjen välille olisi laadittava 

asianmukaiset tilastotoimia koskevat yhteistyösopimukset, myös kansainvälisellä tasolla”. 

                                                 
3 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
4
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 

Euroopan rautatieviraston perustamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1). Euroopan unionin rautatievirastosta ja 

asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2016/796 (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1) voimaantulon jälkeen Euroopan unionin 

rautatievirasto korvasi 16. kesäkuuta 2016 Euroopan rautatieviraston (ERA) ja toimii sen seuraajana.  
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3 artiklan 2 kohdassa viitataan komissiolle siirrettyyn yksinomaiseen säädösvaltaan antaa 

delegoituja säädöksiä olemassa olevien teknisten määritelmien mukauttamiseksi ja uusien 

teknisten määritelmien ottamiseksi käyttöön. Siinä täsmennetään myös, että käyttäessään tätä 

valtaansa komission on varmistettava, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa 

lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Komission on lisäksi perusteltava asianmukaisesti 

näissä delegoiduissa säädöksissä säädetyt toimenpiteet ja hyödynnettävä tarvittaessa 

kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 

kohdan c alakohdassa tarkoitettu arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen 

kustannuksista. 

Vaikka komissio pitää valitettavana sitä, että säädösvallan siirtoa on rajattu alkuperäiseen 

ehdotukseen verrattuna, se voi kuitenkin hyväksyä nykymuotoisen säännöksen, jotta 

päästäisiin sopimukseen. 

Lisäksi tehtiin vielä kaksi muutosta:  

7 artiklaan on lisätty uusi kohta täytäntöönpanotoimenpiteistä, joissa vahvistetaan tulosten 

levittämistä koskevat järjestelyt.  

 

Kertomuksia koskevassa uudessa 9 artiklassa säädetään, että komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen (EY) N:o 91/2003 täytäntöönpanosta 

viimeistään 31. joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi, nykyisessä asetuksessa 

mainitun yhden kertomuksen sijasta. 

Siirretyn säädösvallan käyttämistä koskeva vakiomuotoinen johdanto-osan kappale ja 10 

artikla ovat paremmasta lainsäädännöstä tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen 

mukaiset. 

Komissio hyväksyy edellä mainitut muutokset. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio tukee saavutettua kompromissia, koska se on hyvin lähellä komission alkuperäistä 

ehdotusta. Se ei myöskään luo lisärasitteita tietojen toimittajille ja on siten rautatieliikennettä 

koskevien Euroopan tilastojen nykyisen oikeudellisen kehyksen yksinkertaistamistavoitteen 

mukainen. Mitä tulee asetuksen (EY) N:o 91/2003 yhdenmukaistamiseen SEUT-sopimuksen 

kanssa, kompromissi muodostaa joistakin rajoituksista huolimatta hyvän tasapainon 

delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä. Teksti on esimerkki paremmasta 

lainsäädännöstä tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen onnistuneesta soveltamisesta. 
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