
AM\1002906ET.doc PE519.488v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2013/0015(COD)

17.9.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
57–76

Arvamuse projekt
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
(PE514.700v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu 
raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud)

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))



PE519.488v01-00 2/12 AM\1002906ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\1002906ET.doc 3/12 PE519.488v01-00

ET

Muudatusettepanek 57
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut , eriti selle artikli 91 lõiget 1 ning 
artikleid 170 ja 171 ,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti 
c, artikli 91 lõiget 1 ning artikleid 170 ja 
171,

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Võimaldamaks liidu kodanikel, 
ettevõtjatel ning piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel täielikult kasu saada 
eelistest, mis tulenevad sisepiirideta ala 
loomisest, on eriti soovitav parandada 
liikmesriikide raudteevõrgustike 
omavahelist ühendamist, koostalitlust ja 
juurdepääsu nendele võrgustikele, 
rakendades mis tahes meetmeid, mis 
võivad osutuda vajalikuks tehnilise 
standardimise valdkonnas.

(2) Võimaldamaks liidu kodanikel, 
ettevõtjatel ning piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel täielikult kasu saada 
eelistest, mis tulenevad sisepiirideta ala 
loomisest ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärgi saavutamisest, on eriti soovitav 
parandada liikmesriikide raudteevõrgustike 
omavahelist ühendamist, koostalitlust ja 
juurdepääsu nendele võrgustikele, 
rakendades mis tahes meetmeid, mis 
võivad osutuda vajalikuks tehnilise 
standardimise valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ohutuse tagamiseks on vaja määrata 
identifitseerimiskood igale kasutusele 
võetud veeremiüksusele. Seejärel tuleks 
veeremiüksus registreerida raudteeveeremi 
riiklikus registris. Kõnealused 
registrid peaksid olema kasutamiseks 
avatud kõikidele liikmesriikidele ja 
teatavatele Euroopa Liidu ettevõtjatele.
Raudteeveeremi riiklikes registrites tuleb 
kasutada ühtset andmete esitamise viisi. 
Registrid peaksid seega olema 
reguleeritud ühiste käitamiseeskirjade ja 
tehniliste kirjeldustega.

(14) Ohutuse tagamiseks on vaja määrata 
identifitseerimiskood igale kasutusele 
võetud veeremiüksusele. Seejärel tuleks 
veeremiüksus registreerida Euroopa 
raudteeveeremi registris. Kõnealune 
register peaks olema kasutamiseks avatud 
Euroopa Liidu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võrgustikud, mis on töökorralduslikult 
muust raudteesüsteemist eraldatud ning
mõeldud üksnes kohalike, linna- või 
linnalähiliinide reisijateveoteenuste 
osutamiseks, samuti ainult neid 
võrgustikke kasutavad raudteeveo-
ettevõtjad;

(b) võrgustikud, mis on mõeldud üksnes 
kohalike, linna- või linnalähiliinide 
reisijateveoteenuste osutamiseks, samuti 
ainult neid võrgustikke kasutavad 
raudteeveo-ettevõtjad;

Or. en

Selgitus

„Funktsionaalse eraldamise” nõue on täiesti ebaselge. Kirjeldusest „mõeldud üksnes 
teenuste osutamiseks” piisab, et määrata üheselt kindlaks raudteeliinid, mis reguleerimisalast 
välja jäetakse.
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Muudatusettepanek 61
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 19 välja jäetud
Liikuvate allsüsteemide turuleviimine
1. Taotleja võib veeremiüksuse 
allsüsteeme ning rongisiseseid kontrolli ja 
signaalimise allsüsteeme turule viia ainult 
siis, kui need on projekteeritud, ehitatud 
ja paigaldatud viisil, mis vastab III lisas 
sätestatud olulistele nõuetele.
2. Taotleja tagab eelkõige EÜ 
vastavustõendamise deklaratsiooni 
olemasolu.
3. Olemasolevate allsüsteemide 
uuendamise või ümberehitamise korral 
tuleb välja anda uus EÜ 
vastavustõendamise deklaratsioon 
kooskõlas artikli 15 lõikega 4.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veeremiüksus viiakse turule pärast seda, 
kui amet on välja andunud veeremiüksuse 
turuleviimise loa kooskõlas lõikega 5.

1. Veeremiüksus võetakse kasutusse pärast 
seda, kui amet on välja andunud 
veeremiüksuse turuleviimise loa kooskõlas 
lõikega 5.

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet annab välja veeremiüksuse 
turuleviimise lubamise otsuseid. Nendes 
lubade esitatakse parameetrite väärtused, 
mis on vajalikud selleks, et tõendada 
veeremiüksuse ja püsiseadmete tehnilist 
ühilduvust kooskõlas KTKdega. 
Veeremiüksuse turuleviimise luba sisaldab 
ka teavet veeremiüksuse vastavuse kohta 
asjakohastele KTKdele ning kõnealuseid 
parameetreid käsitlevatele siseriiklikele 
eeskirjakogumitele.

2. Amet annab välja veeremiüksuse 
kasutuselevõtu lubamise otsuseid. Nendes 
lubade esitatakse parameetrite väärtused, 
mis on vajalikud selleks, et tõendada 
veeremiüksuse ja püsiseadmete tehnilist 
ühilduvust kooskõlas KTKdega ja riiklike 
eeskirjadega valitud võrgustike või liinide 
või võrgustiku- ja liinirühmade kohta.
Veeremiüksuse turuleviimise luba sisaldab 
ka teavet veeremiüksuse vastavuse kohta 
asjakohastele KTKdele ning kõnealuseid 
parameetreid käsitlevatele siseriiklikele 
eeskirjakogumitele valitud võrgustike või 
liinide või võrgustiku- ja liinirühmade 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Veeremiüksuse turuleviimise luba võib 
sisaldada teavet veeremiüksuse 
kasutustingimuste ja muude piirangute 
kohta.

3. Veeremiüksuse turuleviimise luba 
sisaldab teavet veeremiüksuse 
kasutustingimuste ja muude piirangute 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veeremiüksuse turuleviimise luba 
antakse välja veeremiüksuse või 
veeremiüksuse tüübi toimiku alusel, mille 
esitab taotleja ning mis sisaldab 
dokumentaalseid tõendeid järgmised kohta.

4. Veeremiüksuse kasutuselevõtu luba 
antakse välja veeremiüksuse või 
veeremiüksuse tüübi toimiku alusel, mille 
esitab taotleja ning mis sisaldab 
dokumentaalseid tõendeid järgmised kohta.

(a) veeremiüksuse moodustavate liikuvate 
allsüsteemide turuleviimine kooskõlas 
artikliga 19;

(a) veeremiüksuse EÜ vastavustõendamise 
deklaratsioon ja selle juurde kuuluv 
tehniline toimik;

(b) punktis a osutatud allsüsteemide 
tehniline ühilduvus veeremiüksuses, mis 
tehakse kindlaks asjakohaste KTKde,
siseriiklike eeskirjade ja registrite alusel;

(b) vastavustõendamise tunnistus
siseriiklike eeskirjade puhu vastavalt lisale 
VI 3;

(c) punktis a osutatud allsüsteemide ohutu
integreerimine veeremiüksusesse, mis 
tehakse kindlaks asjakohaste KTKde, 
siseriiklike eeskirjade ja direktiivi …/... 
[raudteesüsteemi ohutuse kohta Euroopa 
Liidus] artiklis 6 sätestatud ühiste 
ohutusmeetodite alusel.

(c) punktides (a) ja (b) hõlmamata 
juhtudel dokumentaalne kinnitus ohutu
integreerimise kohta veeremiüksusesse;

(c a) dokumentaalne kinnitus 
veeremiüksuse tehnilise ühilduvuse kohta 
ja ohutu integreerimise kohta valitud 
võrgustikesse või liinidesse või 
võrgustiku- ja liinirühmadesse vastavalt 
lõikele 9;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet annab üksikasjalikud juhised Amet annab üksikasjalikud juhised 
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veeremiüksuse turuleviimise loa hankimise 
kohta. Taotluse juhend, milles kirjeldatakse 
ja selgitatakse veeremiüksuse turuleviimise
loa suhtes kohaldatavaid nõudeid ning 
loetletakse esitatavad dokumendid, tehakse 
taotlejatele tasuta kättesaadavaks. 
Riiklikud ohutusasutused teevad selle teabe 
levitamiseks ametiga koostööd.

veeremiüksuse kasutuselevõtu loa 
hankimise kohta. Taotluse juhend, milles 
kirjeldatakse ja selgitatakse veeremiüksuse 
kasutuselevõtu loa suhtes kohaldatavaid 
nõudeid ning loetletakse esitatavad 
dokumendid, tehakse taotlejatele tasuta 
kättesaadavaks. Riiklikud ohutusasutused 
teevad selle teabe levitamiseks ametiga 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Amet võib välja anda veeremiüksuse 
turuleviimise loa veeremiüksuseseeria 
kohta. Need load kehtivad kõikides 
liikmesriikides.

6. Amet võib välja anda veeremiüksuse 
kasutuselevõtu loa veeremiüksuseseeria 
kohta. Need load kehtivad kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja nõudmise korral võib
veeremiüksuse turuleviimise loale teha
selge märke selle kohta, missuguste 
võrgustike või liinide või võrgustiku- ja
liinirühmade puhul on raudteeveo-
ettevõtjal õigus võtta asjaomane 
veeremiüksuse kasutusele ilma täiendavate 
kontrollide või katseteta, mis käsitlevad 
veeremiüksuse ja asjakohaste võrgustike 

Taotleja tõendab oma nõudmises
veeremiüksuse tehnilist ühilduvust 
asjaomaste võrgustike või liinidega või 
võrgustiku- ja liinirühmadega.
Veeremiüksuse kasutuselevõtu loas on 
kirjas selge märke selle kohta, missugustes 
võrgustikes või liinidel või võrgustiku- ja
liinirühmades võib veeremit kasutada
ilma täiendavate kontrollide või katseteta, 
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või liinide tehnilise ühilduvust. Sel juhul 
lisab taotleja taotlusele tõendid asjaomase 
veeremiüksuse tehnilise ühilduvuse kohta 
asjaomaste võrgustike või liinidega.

mis käsitlevad veeremiüksuse ja 
asjakohaste võrgustike või liinide tehnilise 
ühilduvust. Sel juhul lisab taotleja 
taotlusele tõendid asjaomase 
veeremiüksuse tehnilise ühilduvuse kohta 
asjaomaste võrgustike või liinidega.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kui veeremiüksus ei vasta enam 
tingimustele, mille kohaselt luba välja 
anti, võib amet veeremiüksuse luba muuta 
või selle tühistada; sellisel juhul 
põhjendab amet oma otsust ja 
ajakohastab artiklis 43 osutatud Euroopa 
registrit;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veeremiüksuse kasutusele võtmine Veeremiüksuse kasutamine

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudteeveo-ettevõtjad võtavad
veeremiüksuse kasutusele alles pärast 
seda, kui nad on koostöös 
taristuettevõtjaga kontrollinud asjaomase
veeremiüksuse ja marsruudi tehnilist 
ühilduvust, lähtudes asjakohastest 
KTKdest, siseriiklikest eeskirjadest, 
registritest ja direktiivi artiklis 6 
sätestatud ühistest ohutusmeetoditest, 
ning nende ohutut integreerimist 
süsteemi, kus neid kavatsetakse kasutada .

enne veeremiüksuse kasutamist kontrollib 
raudteeveo-ettevõtja, kas on olemas kehtiv 
luba veeremiüksuse kasutuselevõtuks 
liikmesriikides ja marsruudil, kus seda
kavatsetakse kasutada, võttes arvesse: 

a) artiklis 4 osutatud registrit või 
registreid ja ajutisi muudatusi 
parameetrites, mis on tehtud võrgustiku 
ajutiste piirangute tõttu ja mille on 
edastanud infrastruktuuri haldaja, või 
hoolduse eest vastutava üksuse poolt 
veeremiüksuse kohta tehtud muudatusi; 
b) artiklis 43 osutatud Euroopa 
raudteeveeremi registrit ja/või artiklis 44 
osutatud veeremiüksuse tüübi Euroopa 
registrit, kaasa arvatud ajutisi muudatusi 
parameetrites veeremitüübi või veeremiga 
seotud ajutiste piirangute tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks tuleb veeremiüksustele anda 
esmalt välja veeremiüksuse turuleviimise 
luba kooskõlas artikliga 20.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigil Euroopa Liidu raudteesüsteemis 
kasutusel olevatel veeremiüksustel on 
Euroopa raudteeveeremi number, mille
asjakohase territooriumi eest vastutav 
riiklik ohutusasutus on välja andnud enne 
veeremiüksuse esimest kasutuselevõttu .

1. Kõigil Euroopa Liidu raudteesüsteemis 
kasutusel olevatel veeremiüksustel on 
Euroopa raudteeveeremi number, mille
amet on välja andnud loa väljastamise 
ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Raudteeveeremi riiklikud registrid Euroopa raudteeveeremi register

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) registrit ajakohastab kõikidest 
raudteeveo-ettevõtjatest sõltumatu asutus;

(b) registrit ajakohastab amet;

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühised kirjeldused registreeritavate 
andmete, nende esitusviisi, talitusliku ja 
tehnilise arhitektuuri, käitamisviisi, 
sealhulgas andmete vahetamise korra, ning 
andmesisestuse ja raudteeveeremi riiklike 
registritega konsulteerimise kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 48 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühised kirjeldused registreeritavate 
andmete, nende esitusviisi, talitusliku ja 
tehnilise arhitektuuri, käitamisviisi, 
sealhulgas andmete vahetamise korra, ning 
andmesisestuse ja Euroopa raudteeveeremi 
registriga konsulteerimise kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 48 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en


