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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) 

N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen 

keruun osalta 

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10000/1/2016-C8-

0365/2016), 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan1 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0611), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 

(A8-0300/2016), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 

menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 

neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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PERUSTELUT 

 

Parlamentin ensisijaiset tavoitteet 

 

Parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssä, että rautatieliikenteen tilastoista annettua 

asetusta olisi laajennettava kattamaan infrastruktuuria koskevat tiedot ja erityisesti Euroopan 

rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöä koskevat tiedot, koska ERTMS oli 

yksi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) painopisteitä. Parlamentti piti erittäin 

tärkeänä, että ERTMS:n kehittämisestä unionissa on olemassa selkeä visio, koska EU on 

käyttänyt miljoonia euroja tämäntyyppisen infrastruktuurin rahoittamiseen, mutta siitä ei 

toistaiseksi ole ollut mitään konkreettista hyötyä järjestelmän yhteentoimivuudelle 

Euroopassa, mikä johtuu järjestelmän käytössä ilmenneistä epäsäännönmukaisuuksista ja 

viivästyksistä. 

 

Parlamentti päätti myös, että Eurostatin olisi annettava käyttöön tilastotietoja esteettömistä 

asemista, joihin liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vammaisten on mahdollista päästä, sekä 

rajat ylittävän rautatieinfrastruktuurin käytöstä. 

 

Komissio ehdotti onnettomuuksia koskevien tietojen poistamista asetuksen soveltamisalasta, 

mutta parlamentti puolsi rautatieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia koskevien tietojen 

säilyttämistä asetuksen soveltamisalassa. Lisäksi parlamentti katsoi, että asetus olisi ulotettava 

koskemaan myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja tasoristeyksen ylittämiseen liittyvät 

onnettomuudet. Parlamentti katsoi myös, että Eurostatin ja Euroopan rautatieviraston (ERA) 

olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä rautatieonnettomuuksia koskevien tilastojen parantamisessa ja 

että niiden olisi erityisesti varmistettava metodologinen johdonmukaisuus muissa 

liikennemuodoissa tapahtuvia onnettomuuksia koskevien tietojen kanssa. 

 

Parlamentti pitää erittäin tärkeänä, että EU:n politiikkojen täytäntöönpanoa koskevat tiedot 

ovat helposti EU:n kansalaisten saatavilla yhdestä yhteyspisteestä. 

 

 

Tärkeimmät saavutukset 

 

Neuvosto ja parlamentti pääsivät pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen siitä, että 

tuloksellisin ja kustannustehokkain keino välttää Eurostatin, komission ja Euroopan 

rautatieviraston päällekkäistä työtä on vahvistaa näiden toimielinten tekemää yhteistyötä ja 

varmistaa, että EU:n politiikkoja koskevat tiedot ovat helposti EU:n kansalaisten ja 

sidosryhmien saatavilla. 

 

Rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen yksinkertaistamisesta päästiin sopimukseen 

vasta, kun oli allekirjoitettu Eurostatin ja komission (27.4.2016) ja Eurostatin ja ERA:n 

(12.5.2016) välinen yhteisymmärryspöytäkirja. Nämä yhteisymmärryspöytäkirjat ovat tärkeitä 

välineitä olemassa olevan tiedon käytön optimoimiseksi ja hallinnollisen rasitteen 

vähentämiseksi. Sen lisäksi niillä voidaan vastata lainsäädäntövallan käyttäjien vaatimuksiin 

rautatieliikennettä koskevien tilastojen käytön parantamisesta. Niiden avulla kaikki 

käyttäjäryhmät voivat saada helposti tietoa ja luotettavaa informaatiota EU:n toimista 

rautatieliikenteen alalla. 



 

RR\1107256FI.docx 7/8 PE587.493v02-00 

 FI 

 

 

Neuvottelut 

 

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 11. maaliskuuta 2014, ja liikenne- ja 

matkailuvaliokunta (TRAN) päätti aloittaa neuvottelut 13. lokakuuta 2014, minkä jälkeen 

järjestettiin epäviralliset kolmikantaneuvottelut Italian puheenjohtajakauden aikana 

25. marraskuuta 2014. Sen jälkeen käytiin Latvian ja Luxemburgin puheenjohtajakauden 

aikana epävirallisia neuvotteluja, joiden tavoitteena oli saada aikaan sopimus toisen käsittelyn 

varhaisessa vaiheessa.  Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät Alankomaiden 

puheenjohtajakauden aikana sopimukseen toisessa epävirallisessa kolmikantaneuvottelussa 

24. toukokuuta 2016. Neuvottelujen lopputuloksena syntynyt teksti hyväksyttiin TRAN-

valiokunnassa 15. kesäkuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan 

puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien 

viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin 

18. heinäkuuta 2016 aikaansaatu sopimus. 
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