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Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. huhtikuuta 2016 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 

(uudelleenlaadittu) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10579/1/2015 – 

C8-0416/2015), 

– ottaa huomioon Liettuan parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 

perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2013 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0030), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 

(A8-0071/2016), 

                                                 
1 EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2 EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92. 
3 Hyväksytyt tekstit, 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 



1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman; 

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

4. ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Bilbao Barandican ja Matīssin direktiivi 

rautatiejärjestelmän yhteensopivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu)”1; 

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

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

menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 

neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Izaskun Bilbao Barandica johti parlamentin ja Anrijs Matīss neuvoston neuvotteluryhmää 

säädöstä koskevissa neuvotteluissa. 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

Komission lausuma selittävistä asiakirjoista 

Komissio muistuttaa mieliin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission todenneen 

selittävistä asiakirjoista 27 päivänä lokakuuta 2011 annetussa yhteisessä poliittisessa 

lausumassaan, että tietojen, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle direktiivien 

saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, ”on oltava selviä ja täsmällisiä”, jotta komissio 

pystyy helpommin täyttämään tehtävänsä unionin lainsäädännön soveltamisen valvojana. 

Tässä tapauksessa olisi tätä varten ollut hyötyä selittävistä asiakirjoista. Komissio pitää 

valitettavana sitä, ettei lopullisessa tekstissä ole asiaa koskevia säännöksiä. 

 


