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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0144 

Raudteesüsteemi koostalitlusvõime Euroopa Liidus ***II 

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese 

lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (10579/1/2015 – C8-

0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10579/1/2015 – C8-0416/2015), 

– võttes arvesse Leedu Seimi ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 

põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2013. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0030) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-

0071/2016), 

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

                                                 
1  ELT C 327, 12.11.2013, lk 122. 
2  ELT C 356, 5.12.2013, lk 92. 
3  Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 



 

 

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

4. teeb ettepaneku nimetada käesolev õigusakt Bilbao Barandica-Matīssi direktiiviks 

Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuesti sõnastatud)1; 

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule 

aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1; 

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 

kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

peasekretäriga selle avaldamine koos komisjoni sellekohase avaldusega Euroopa Liidu 

Teatajas; 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Izaskun Bilbao Barandica ja Anrijs Matīss juhatasid õigusakti üle peetud läbirääkimisi 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu nimel. 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Komisjoni avaldus selgitavate dokumentide kohta 

Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistasid oma 

27. oktoobri 2011. aasta ühises poliitilises deklaratsioonis selgitavate dokumentide kohta, et 

liikmesriikide poolt komisjonile esitatav teave direktiivide ülevõtmise kohta siseriiklikku 

õigusse „peab olema selge ja täpne“, et hõlbustada komisjoni ülesannet kontrollida liidu 

õiguse kohaldamist. Käesoleval juhul oleksid selgitavad dokumendid olnud selle jaoks 

kasulikud. Komisjon peab kahetsusväärseks, et lõplik tekst ei sisalda sellekohaseid sätteid. 


