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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste 
konventsiooni 23. veebruaril 2007 Luxembourgis vastuvõetud protokolli 
(raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta) Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15113/2013),

– võttes arvesse liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni 23. 
veebruaril 2007 Luxembourgis vastuvõetud protokolli raudteeveeremile eriomaste 
küsimuste kohta,

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 81 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v (C8-0004/2014),

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku, artikli 99 lõiget 2 
ning artikli 108 lõiget 7,

– võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0030/2014),

1. annab nõusoleku protokolli heakskiitmiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 12. juunil 2013 ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus liikurseadmetega 
seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni 23. veebruaril 2007 Luxembourgis vastuvõetud 
protokolli (raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta, edaspidi „raudteeprotokoll”) 
Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta. Euroopa Liit otsustas 30. novembri 2009. aasta 
otsusega raudteeprotokolli allkirjastada ja tegelikult allkirjastas selle 10. detsembril 2009. 

Nõukogu võttis 20. novembril 2013 vastu otsuse protokoll Euroopa Liidu nimel heaks kiita ja 
taotles 14. aprillil 2014 selleks Euroopa Parlamendi nõusolekut. Raudteeprotokolli artiklis 
XXII on sätestatud, et suveräänsetest riikidest koosnevad piirkondliku majandusintegratsiooni 
organisatsioonid, kelle pädevusse kuuluvad teatavad käesoleva protokolliga reguleeritavad 
valdkonnad, võivad sellele alla kirjutada, selle vastu võtta, heaks kiita või sellega ühineda 
tingimusel, et nad esitavad artikli XXII lõikes 2 osutatud deklaratsiooni. Sellega seoses esitab 
nõukogu nimetatud deklaratsiooni Euroopa Liidu nimel.

Ühendkuningriik on nõukogu eesistujale teatanud oma soovist osaleda kõnealuse otsuse 
vastuvõtmisel ja kohaldamisel vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklile 3. Taani Kuningriik aga protokolliga ei 
ühine. 

Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon (edaspidi „konventsioon”), 
mille juurde kõnealune protokoll kuulub, võeti vastu 2001. aastal Kaplinnas toimunud 
diplomaatilisel konverentsil. Euroopa Liit kiitis nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsusega heaks 
ühinemise konventsiooniga ja sellega samaaegselt vastu võetud protokolliga õhusõidukite 
seadmetele eriomaste küsimuste kohta ning andis 28. aprillil 2009 ühinemiskirja hoiule.

Konventsiooni kohaldatakse, kui võlgnik asub mõnes konventsiooniosalises riigis, ning see 
kindlustab võlausaldajate õigusi juhul, kui võlgnik oma kohustusi ei täida; nimelt luuakse 
võlausaldajate jaoks eri liiki liikurseadmevaradega seotud tagatiste registreerimise 
rahvusvaheline süsteem ning tagatistega seotud eesõiguste ja tagatiste realiseerimise 
eeskirjad. Raudteeprotokolliga luuakse raudteeveeremiga seotud rahvusvaheliste tagatiste 
register, mis täiendab raudteede koostalitlusvõime direktiivi kohaselt vastu võetud Euroopa 
sõidukite identifitseerimisnumbrite süsteemi. See võimaldab ööpäevaringset registreerimist ja 
päringute teostamist interneti kaudu.

Ettepaneku kohaselt on raudteeprotokolli eesmärk hõlbustada kalli raudteeveeremi 
rahastamist tänu tugevatele rahvusvahelistele tagatistele, mis antakse võlausaldajatele, olgu 
need siis võlgu müüjad või sellise müügi jaoks laenu andjad. Komisjon rõhutab, et lisaks 
raudteesektorisse tehtavate kapitaliinvesteeringute ergutamisele peaks see soodustama ka 
tõelise Euroopa raudteeveeremi liisinguturu teket.

Seetõttu on ettepanek tihedalt seotud neljanda raudteepaketiga, mille üks eesmärke on toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid ELi raudteedel. Ettepanekus märgitakse, et raudteeprotokoll 
on kooskõlas ka eesmärgiga toetada üleminekut sellistele keskkonnasõbralikumatele ja 
säästvamatele transpordiliikidele nagu raudteetransport, mida on rõhutatud ka 2011. aasta 
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transpordipoliitika valges raamatus.

Konventsioon ja protokoll kuuluvad osaliselt Euroopa Liidu ainupädevusse ning 
raudteeprotokollis nõutakse, et ELi taolised piirkondliku majandusintegratsiooni 
organisatsioonid esitaksid ülddeklaratsiooni selle kohta, millised küsimused nende pädevusse 
kuuluvad, nagu EL seda konventsiooni allkirjastamisel tegigi. Ettepanekus märgitakse 
vajadust muuta deklaratsiooni punkti 6, et seda ajakohastada (ja parandada)1.

Mitmed raudteeprotokolli eeskirjad nõuavad või lubavad konventsiooniosalistel esitada 
deklaratsioone protokolli sätete kohaldatavuse, kohaldamisala või rakendamise viisi kohta. 
Euroopa Liidul on õigus esitada deklaratsioone raudteeprotokolli artiklite VI, VIII, IX ja X 
kohta, sest nende reguleerimisese kuulub tema ainupädevusse. Kuna aga nimetatud artiklid 
võimaldavad ühineda eeskirjadega selliste küsimuste kohta nagu kohaldatav õigus, ajutised 
abinõud ja maksejõuetusmenetlus, mille osas juba kehtivad ELi enda õigusaktid2, teeb 
komisjon sarnaselt õhusõidukite seadmete protokolli allkirjastamisel võetud seisukohaga 
ettepaneku mittekohustuslike sätetega mitte ühineda. 

Raportööri arvates on raudteeprotokoll liidu õigusega kooskõlas, eriti kuna nõukogu nõustus 
komisjoni ettepanekuga mitte ühineda selle sätetega valdkondades, kus ELi enda õigusakte 
võib lugeda piisavaks. Õigesti on valitud ka ettepaneku õiguslik alus – ELi toimimise lepingu 
artikli 81 lõige 2 koostoimes sama lepingu artikli 218 lõikega 6. Vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 81 võetakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu meetmeid 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide lähendamiseks seoses õigusalase koostööga piiriülese 
toimega tsiviilasjades. Artikli 218 lõikega 6 kehtestatakse rahvusvaheliste lepingute 
sõlmimise menetlus ja näidatakse, millistel juhtudel, nagu näiteks kõnealuse protokolli puhul, 
on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek.

1 Deklaratsiooni läbivaadatud tekst on esitatud ettepaneku II lisas ning deklaratsiooni heakskiitmisel tuleks seda 
vastavalt muuta.
2 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta 
(Rooma I) ja 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta.
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