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Tarkistus 57
Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan ja 170 
ja 171 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan, 91 artiklan 1 kohdan ja 170 
ja 171 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 58
Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta unionin kansalaiset, talouden 
toimijat sekä alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voisivat saada täyden hyödyn 
vailla sisärajoja olevan alueen 
toteuttamisesta, olisi erityisesti edistettävä 
kansallisten rautatieverkkojen 
yhteenliittämistä ja niiden 
yhteentoimivuutta sekä näiden verkkojen 
käyttömahdollisuuksia panemalla 
teknisen standardoinnin alalla täytäntöön 
kaikki toimet, jotka saattavat osoittautua 
tarpeellisiksi.

(2) Jotta unionin kansalaiset, talouden 
toimijat sekä alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voisivat saada täyden hyödyn 
vailla sisärajoja olevan alueen 
toteuttamisesta sekä alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisesta, olisi erityisesti edistettävä 
kansallisten rautatieverkkojen 
yhteenliittämistä ja niiden 
yhteentoimivuutta sekä näiden verkkojen 
käyttömahdollisuuksia panemalla 
teknisen standardoinnin alalla täytäntöön 
kaikki toimet, jotka saattavat osoittautua 
tarpeellisiksi.

Or. fr
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Tarkistus 59
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Turvallisuussyistä on tarpeen antaa 
jokaiselle käyttöön otetulle 
kalustoyksikölle tunnistusnumero. Tämän 
jälkeen kalustoyksikkö olisi merkittävä 
kansalliseen kalustorekisteriin. 
Rekistereiden olisi oltava sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden että tiettyjen talouden 
toimijoiden käytettävissä unionissa.
Kansallisissa kalustorekistereissä olevien 
tietojen olisi oltava muodoltaan 
yhdenmukaiset. Tämän vuoksi rekisterejä 
varten olisi laadittava yhteiset tekniset ja 
toiminnalliset eritelmät.

(14) Turvallisuussyistä on tarpeen antaa 
jokaiselle käyttöön otetulle 
kalustoyksikölle tunnistusnumero. Tämän 
jälkeen kalustoyksikkö olisi merkittävä 
unionin kalustorekisteriin. Rekisterin olisi 
oltava avoimesti käytettävissä unionissa.

Or. en

Tarkistus 60
Joachim Zeller

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkot, jotka ovat muusta 
rautatiejärjestelmästä toiminnallisesti 
erillisiä ja jotka on tarkoitettu ainoastaan 
paikalliseen, kaupunkien tai esikaupunkien 
henkilöliikenteeseen, ja yksinomaan näissä 
verkoissa liikennöivät rautatieyritykset.

b) verkot, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
paikalliseen, kaupunkien tai esikaupunkien 
henkilöliikenteeseen, ja yksinomaan näissä 
verkoissa liikennöivät rautatieyritykset.

Or. en

Perustelu

Vaatimus ”toiminnallisesta erillisyydestä” on kovin epäselvä. Määritelmä ”tarkoitettu 
ainoastaan (…) henkilöliikenteeseen” riittää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
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jätettävien ratojen aukottomaan tunnistamiseen.

Tarkistus 61
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

 19 artikla Poistetaan.
Liikkuvien osajärjestelmien saattaminen 
markkinoille
1. Liikkuvan kaluston osajärjestelmän ja 
veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 
merkinanto- osajärjestelmän saa saattaa 
markkinoille vain, jos ne on suunniteltu, 
rakennettu ja asennettu siten, että ne 
täyttävät liitteessä III vahvistetut 
olennaiset vaatimukset.
2. Hakijan on erityisesti varmistettava, 
että EY-tarkastusvakuutus on annettu.
3. Kun on kyseessä nykyisten 
osajärjestelmien uusiminen tai 
parantaminen, tarvitaan uusi EY-
tarkastusvakuutus 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalustoyksikön saa saattaa 
markkinoille vasta, kun sille on saatu 
viraston 5 kohdan mukaisesti antama 
kalustoyksikön markkinoillesaattamislupa.

1. Kalustoyksikön saa ottaa käyttöön vasta, 
kun sille on saatu viraston 5 kohdan 
mukaisesti antama kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa.
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Or. en

Tarkistus 63
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto tekee päätökset 
kalustoyksikköjen 
markkinoillesaattamislupien
myöntämisestä. Kyseisissä luvissa 
ilmoitetaan parametrien arvot, joilla on 
merkitystä tarkistettaessa kalustoyksikön ja 
kiinteiden laitteiden yhteensopivuutta 
YTE:ien mukaisesti. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvassa on annettava 
myös tietoja kalustoyksikön asiaa 
koskevien YTE:ien ja edellä tarkoitettuihin 
parametreihin liittyvien kansallisten 
sääntöjen mukaisuudesta.

2. Virasto tekee päätökset 
kalustoyksikköjen käyttöönottolupien
myöntämisestä. Kyseisissä luvissa 
ilmoitetaan parametrien arvot, joilla on 
merkitystä tarkistettaessa kalustoyksikön ja 
kiinteiden laitteiden yhteensopivuutta 
YTE:ien ja valittuja verkkoja tai ratoja 
taikka verkkojen tai ratojen ryhmää 
koskevien kansallisten sääntöjen
mukaisesti.  Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvassa on annettava 
myös tietoja kalustoyksikön asiaa 
koskevien YTE:ien ja edellä tarkoitettuihin 
parametreihin liittyvien, valittuja verkkoja 
tai ratoja taikka verkkojen tai ratojen 
ryhmiä koskevien kansallisten sääntöjen 
mukaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 64
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvassa voi olla
kalustoyksikön käyttöä koskevia ehtoja ja 
muita rajoituksia.

3. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvassa on oltava
kalustoyksikön käyttöä koskevia ehtoja ja 
muita rajoituksia.

Or. en
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Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa annetaan 
hakijan toimittamien kalustoyksikköä tai 
kalustoyksikkötyyppiä koskevien 
asiakirjojen perusteella, joihin on 
sisällyttävä asiakirjatodisteet seuraavista:

4. Kalustoyksikön käyttöönottolupa
annetaan hakijan toimittamien 
kalustoyksikköä tai kalustoyksikkötyyppiä 
koskevien asiakirjojen perusteella, joihin 
on sisällyttävä:

a) niiden liikkuvien osajärjestelmien 
saattaminen markkinoille 19 artiklan 
mukaisesti, jotka yhdessä muodostavat 
kalustoyksikön;

a) ajoneuvon EY-tarkastusvakuutus sekä 
sen liitteenä olevat tekniset asiakirjat; 

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
osajärjestelmien tekninen yhteensopivuus 
kalustoyksikössä asiaa koskevien 
YTE:ien, kansallisten sääntöjen ja 
rekisterien perusteella;

b) tarkastustodistus liitteessä VI 3
tarkoitettujen kansallisten sääntöjen 
tapauksessa;

c) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
osajärjestelmien turvallinen yhdistäminen
kalustoyksikössä, mikä todennetaan asiaa 
koskevien YTE:ien, kansallisten 
sääntöjen ja [rautatiejärjestelmän 
turvallisuudesta unionissa annetun] 
direktiivin …/… 6 artiklassa säädettyjen 
yhteisten turvallisuusmenetelmien 
perusteella.

c) todistusasiakirjat järjestelmien 
turvallisesta yhdistämisestä
kalustoyksikössä, jos niitä ei kateta a ja 
b alakohdassa;

c a) todistusasiakirjat kalustoyksikön 
teknisestä yhteensopivuudesta sekä 
kalustoyksikön turvallisesta 
yhdistämisestä valittuihin ratoihin tai 
verkkoihin taikka verkkojen tai ratojen 
ryhmään 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 66
Jean-Jacob Bicep
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Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston on annettava yksityiskohtaisia 
ohjeita siitä, miten kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvan voi saada. 
Hakemusohjeet, joissa kuvaillaan ja 
selitetään kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvan saamista 
koskevia vaatimuksia ja luetellaan 
vaadittavat asiakirjat, on annettava 
hakijoiden saataville maksutta. 
Kansallisten turvallisuusviranomaisten on 
tehtävä viraston kanssa yhteistyötä näiden 
tietojen jakamiseksi.

Viraston on annettava yksityiskohtaisia 
ohjeita siitä, miten kalustoyksikön
käyttöönottoluvan voi saada. 
Hakemusohjeet, joissa kuvaillaan ja 
selitetään kalustoyksikön 
käyttöönottoluvan saamista koskevia 
vaatimuksia ja luetellaan vaadittavat 
asiakirjat, on annettava hakijoiden 
saataville maksutta. Kansallisten 
turvallisuusviranomaisten on tehtävä 
viraston kanssa yhteistyötä näiden tietojen 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 67
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Virasto voi antaa kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvan
kalustoyksikköjen sarjalle. Nämä luvat 
ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

6. Virasto voi antaa kalustoyksikön
käyttöönottoluvan kalustoyksikköjen 
sarjalle. Nämä luvat ovat voimassa kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 68
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kalustoyksikön Hakijan on pyynnössään esitettävä 
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markkinoillesaattamislupaan voidaan
hakijan pyynnöstä sisällyttää selkeä 
maininta verkoista tai radoista tai
verkkojen tai ratojen ryhmistä, joissa tai 
joilla rautatieyritys saa ottaa 
kalustoyksikön käyttöön ilman 
kalustoyksikön ja näiden verkkojen tai 
ratojen yhteensopivuutta koskevia 
lisätodentamisia, tarkastuksia tai testejä. 
Tässä tapauksessa hakijan on liitettävä 
pyyntöönsä todisteet kalustoyksikön 
yhteensopivuudesta kyseeseen tulevien 
verkkojen tai ratojen kanssa.

todisteet kalustoyksikön teknisestä 
yhteensopivuudesta niiden verkkojen tai 
ratojen taikka verkkojen tai ratojen
ryhmien kanssa, joita se koskee. 
Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupaan sisältyy
selkeä maininta verkoista tai radoista tai 
verkkojen tai ratojen ryhmistä, joissa tai 
joilla kalustoyksikkö voi toimia ilman 
kalustoyksikön ja näiden verkkojen tai 
ratojen yhteensopivuutta koskevia 
lisätodentamisia, tarkastuksia tai testejä. 
Tässä tapauksessa hakijan on liitettävä 
pyyntöönsä todisteet kalustoyksikön 
yhteensopivuudesta kyseeseen tulevien 
verkkojen tai ratojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 69
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jos kalustoyksikkö ei enää täytä 
ehtoja, joiden perusteella lupa on 
myönnetty, virasto voi muuttaa 
kalustoyksikön lupaa tai peruuttaa sen. 
Tällaisessa tapauksessa virasto perustelee 
päätöksensä ja saattaa 43 artiklassa 
tarkoitetun unionin rekisterin ajan 
tasalle.

Or. en

Tarkistus 70
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kalustoyksikköjen käyttöönotto Kalustoyksikköjen käyttö

Or. en

Tarkistus 71
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautatieyritykset saavat ottaa 
kalustoyksikön käyttöön vasta 
tarkistettuaan – rataverkon haltijaa 
kuullen – kalustoyksikön ja reitin 
teknisen yhteensopivuuden sekä 
kalustoyksikön turvallisen yhdistämisen 
järjestelmään, jossa sitä on tarkoitus 
käyttää, mikä todennetaan asiaa 
koskevien YTE:ien, kansallisten 
sääntöjen, rekisterien sekä 
[rautatiejärjestelmän turvallisuudesta 
unionissa annetun] direktiivin …/… 
6 artiklassa säädettyjen yhteisten 
turvallisuusmenetelmien perusteella.

Ennen kalustoyksikön käyttöä 
rautatieyrityksen on varmistettava, että 
kalustoyksiköllä on voimassa oleva 
käyttöönottolupa niitä jäsenvaltioita ja 
sitä reittiä varten, joissa ja jolla 
kalustoyksikköä aiotaan käyttää, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

a) jäljempänä 45 artiklassa tarkoitettu 
rekisteri / tarkoitetut rekisterit ja 
mahdolliset, rataverkon haltijan 
ilmoittamista verkkoon liittyvistä tai 
kunnossapidosta vastaavan toimijan 
ilmoittamista kalustoyksikköön liittyvistä 
tilapäisistä rajoituksista johtuvat 
tilapäisesti muuttuneet parametrien arvot;
b) jäljempänä 43 artiklassa tarkoitettu 
unionin kalustorekisteri ja/tai 
44 artiklassa tarkoitettu 
kalustoyksikkötyyppirekisteri mukaan 
lukien kalustoyksikkötyyppiin tai 
kalustoyksikköön liittyvistä tilapäisistä 
rajoituksista johtuvat tilapäisesti 
muuttuneet parametrien arvot.
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Or. en

Tarkistus 72
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä tarkoituksessa kalustoyksikköjen on 
ensin saatava kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa 20 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa unionin rautatiejärjestelmässä 
käyttöön otetuissa kalustoyksiköissä on 
oltava eurooppalainen 
kalustoyksikkönumero, jonka kyseisen 
alueen kansallinen 
turvallisuusviranomainen on antanut 
ennen kalustoyksikön ensimmäistä 
käyttöönottoa.

1. Kaikissa unionin rautatiejärjestelmässä 
käyttöön otetuissa kalustoyksiköissä on 
oltava eurooppalainen 
kalustoyksikkönumero, jonka virasto on 
luvan myöntämisajankohtana antanut.

Or. en

Tarkistus 74
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kansalliset kalustorekisterit Unionin kalustorekisteri

Or. en

Tarkistus 75
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisteriä pitää rautatiealan yrityksistä 
riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan 
tasalla;

b) rekisteriä pitää virasto, joka myös pitää 
sen ajan tasalla;

Or. en

Tarkistus 76
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se 
hyväksyy yhteisiä eritelmiä, jotka koskevat 
kansallisten kalustorekisterien sisältöä, 
tietomuotoa, toiminnallista ja teknistä 
rakennetta ja toimintatapaa, tietojen 
tallentamiseen ja käyttöön sovellettavat 
säännöt mukaan luettuina. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
48 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se 
hyväksyy yhteisiä eritelmiä, jotka koskevat 
unionin kalustorekisterin sisältöä, 
tietomuotoa, toiminnallista ja teknistä 
rakennetta ja toimintatapaa, tietojen 
tallentamiseen ja käyttöön sovellettavat 
säännöt mukaan luettuina. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
48 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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