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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto:

Rautatieala on nykyään laskusuunnassa monissa jäsenvaltioissa, vaikka rahti- ja 
matkustajaliikenteen tarpeet kasvavat jatkuvasti ja vaikka ympäristö- ja energiahaasteet 
pakottavat EU:n etsimään kestävää liikennettä koskevia ratkaisuja. Miksi se sitten on 
laskusuunnassa? Juna maksaa liian paljon, eikä verkosto ole tarpeeksi kattava, jotta se saisi 
etua suoriin kilpailijoihinsa, autoon, laivaan ja junaan, nähden.

Euroopan komissio on sen vuoksi antanut 30. tammikuuta 2013 neljännen rautatiepaketin, 
jonka tavoitteena on saattaa loppuun yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen perustaminen, 
lisätä kilpailua ja vähentää rautatieliikenteen kustannuksia.

Näiden uudistusten vaikutus jäsenvaltioihin, alueisiin, paikallisyhteisöihin, rautatiealan 
toimijoihin, käyttäjiin ja kansalaisiin on valtava, ja REGI-valiokunta, joka vastaa unionin 
muiden politiikanalojen Euroopan taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnista, voi antaa kattavan lausunnon näistä uudistuksista.

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta EU:ssa annetun direktiivin uudelleenlaadinnan 
tavoitteena on vähentää hajanaisuutta ja kalustoyksikköjen ja kaluston markkinoille 
saattamisen kustannuksia. Näiden ehdotusten avulla voidaan lisätä rautateiden 
yhteentoimivuutta EU:ssa ja säilyttää mahdollisimman hyvä turvallisuustaso.

Menettelyjen yksinkertaistaminen ja tekninen yhdenmukaistaminen ovat välttämätön 
ennakkoedellytys yhteisen eurooppalaisen rautatiealueen luomiselle ja alan avaamiselle 
kilpailulle. Yhteentoimivuus on myös välttämätön edellytys rajatylittävän rautatieliikenteen 
parantamiselle, ja se on ehdotonta unionin alueelliselle yhteenkuuluvuudelle. 

Erilaisissa kansallisissa rautatiejärjestelmissä onkin edelleen merkkejä Euroopan sotaisesta 
historiasta. Ne on historiallisesti ja vapaaehtoisesti suunniteltu epäyhtenäisiksi kansallisten 
talouksien ja erityisesti kansallisen alueen suojelemiseksi vieraiden armeijoiden 
tunkeutumisilta.

Euroopan komission mukaan EU:ssa on tällä hetkellä yli 11 000 tekniikkaan ja turvallisuuteen 
liittyvää kansallista sääntöä. Euroopan rautatievirastolla (jäljempänä ’virasto’) on tällä 
hetkellä sääntelyvastuu: se vastaa yhteentoimivuuden vähimmäisstandardien laatimisesta, 
jotta tätä kansallisten sääntöjen viidakkoa voidaan harventaa ja taata turvallinen liikenne 
junien kulkua häiritsemättä.

Kukin kansallinen turvallisuusviranomainen antaa kansallisella alueellaan luvan 
kalustoyksikköjen käyttöönottoon. Tavassa, jolla viranomaiset toteuttavat kalustoyksikköjen 
lupia ja turvallisuustodistuksia koskevia menettelyjä, on suuria eroja. Menettely on usein 
pitkä ja kallis.

Saatavilla olevat luvut osoittavat, että lupamenettelyihin liittyvät kustannukset ovat jopa 
kymmenen prosenttia veturien kustannuksista maittain. Jos niitä käytetään kolmessa 
jäsenvaltiossa, kokonaiskustannukset voivat olla jopa 30 prosenttia.
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Euroopan komission ehdotusta on kuvailtu vallankumoukselliseksi. Komissio haluaakin 
poistaa ”käyttöönottoluvan” ja säilyttää vain maininnan ”markkinoille saattamisesta” ja antaa 
rautatieyritykselle vastuun junan käyttöönottamisesta ja käyttämisestä.

Toinen uudistus on, että komissio haluaa antaa virastolle ”toimintavastuun” sen 
”sääntelyvastuun” lisäksi: silloin juuri virasto myöntäisi ”markkinoillesaattamisluvat” 
kerättyään todistukset, jotka osoittavat kaluston vaatimustenmukaisuuden.

Tarkistusehdotukset:

Valmistelija suhtautuu innostuneesti Euroopan komission ehdotuksiin, joilla pyritään todella 
yksinkertaistamaan hakijoiden menettelyjä ja luomaan kalustoyksiköiden todistuksia koskeva 
todellinen eurooppalainen lähestymistapa.

Ehdotetut muutokset koskevat viraston antamaa markkinoillesaattamislupaa, joka olisi 
voimassa kaikkialla Euroopassa. Tässä luvassa näytetään yliarvioivan viraston valmiuksia 
korvata 27 kansallista turvallisuusviranomaista, omaksua kaikki edelleen olemassa olevat 
kansalliset säännöt ja tehdä tarvittavat tarkistukset.

Lisäksi rautatieyrityksille käyttöönotosta koituvat kustannukset ja vastuu olisivat liian raskaita 
ja voisivat estää uusien toimijoiden tulon markkinoille.

Ehdotettu rakenne: Tarkistukset perustuvat pääasiassa neuvostossa viime vuoden 
10. kesäkuuta aikaansaatuun kompromissiin, jonka avulla on mahdollista saada aikaan 
tasapaino eurooppalaisen sovittelumenettelyn ja kansallisen asiantuntemuksen välillä. Virasto 
myös pysyy keskitettynä asiointipisteenä kaikkien ajoneuvolupien osalta. Hakija voi tarkentaa 
hakemuksessaan kalustoyksikön ”käyttövyöhykettä”. Virasto tekee tarkistuksen 
yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä (YTE) ja siirtää ”käyttövyöhykkeen” kansallisille 
turvallisuusviranomaisille tarkistuspyynnöt teknisestä yhteensopivuudesta kansallisten 
sääntöjen kanssa.

Viranomaisilla on kuukausi aikaa pyytää täydentäviä todistusasiakirjoja enintään neljäksi 
kuukaudeksi asiakirja-aineiston tutkimista ja tarkistamista varten. Virasto tekee sen jälkeen 
päätöksensä kansallisten turvallisuusviranomaisten lausunnon perusteella.

Mikäli ristiriitoja esiintyy, valituslautakunta on toimivaltainen viraston ja kansallisten 
turvallisuusviranomaisten riitojen selvittämisessä.

Muut muutokset: Valmistelija ehdottaa myös kalustoyksiköiden eurooppalaisen rekisterin 
luomista 27 kansallisen rekisterin ylläpidon sijasta. Se tarkentaa myös, että uutta lupaa 
tarvitsee hakea vain kalustoyksiköihin tarvittavien ”suurten” muutosten takia. Uusien 
YTE:iden kustannushyötyanalyysia on arvioitava huolellisesti.

Myös varaosia on yhdenmukaistettava EU:n markkinoiden sujuvoittamiseksi. Viraston on 
lisäksi vastattava ERTMS-järjestelmien lupavalvonnasta, jotta tämän järjestelmän 
käyttöönoton koordinointi voidaan taata koko Euroopassa.
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Tärkeä uudistus on myös mahdollisuus laajentaa käyttövyöhykettä lähimmälle rajatylittävälle 
asemalle ilman uutta menettelyä, jos rautatiejärjestelmät ovat samanlaisia.

Siirtymäajat: Viraston ja kansallisten turvallisuusviranomaisten mukauttamistyön laajuuden 
vuoksi ehdotetaan siirtymäajan jatkamista kolmeen vuoteen kahden sijasta. Kahden vuoden 
päästä komission on kuitenkin tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle viraston 
aikaansaamasta edistyksestä sen uusien valtuuksien täyttämisessä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
eurooppalaiseen kalustorekisteriin. 
Rekisterin olisi oltava julkinen.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
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edellytykset, jotka on täytettävä unionin 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden 
toteuttamiseksi yhteensopivasti 
[rautatiejärjestelmän turvallisuudesta 
unionissa] annetun direktiivin […/…] 
säännösten kanssa. Nämä edellytykset 
koskevat järjestelmän osien suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, parantamista, 
uudistamista, käyttöä ja kunnossapitoa sekä 
järjestelmän käyttöön ja kunnossapitoon 
osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyttä 
ja työterveys- ja työturvallisuusolosuhteita.

edellytykset, jotka on täytettävä unionin 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden 
toteuttamiseksi yhteensopivasti 
[rautatiejärjestelmän turvallisuudesta 
unionissa] annetun direktiivin […/…] 
säännösten kanssa. Nämä edellytykset 
koskevat järjestelmän osien suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, parantamista, 
uudistamista, käyttöä ja kunnossapitoa sekä 
järjestelmän käyttöön ja kunnossapitoon 
osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyttä 
ja työterveys- ja työturvallisuusolosuhteita. 
Tämän toteuttamisen on johdettava 
teknisen yhdenmukaistamisen parhaan 
mahdollisen tason määrittämiseen ja siinä 
on edistettävä unionin 
rautatiejärjestelmän rakentamista, 
uudistamista, korjaamista ja käyttöä 
koskevien laitteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden asteittaista 
toteuttamista.

Or. fr

Perustelu

Yhteentoimivuudesta annetussa direktiivissä esitetyt nykyiset tavoitteet (nykyinen 1 artiklan 
2 kohdan b alakohta) on säilytettävä, koska niissä esitetään direktiivin yleinen suuntaus 
(teknisen yhdenmukaistamisen paras mahdollinen taso ja laitteiden, palvelujen ja käytön 
sisämarkkinoiden asteittainen luominen).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’yhteentoimivuudella’ 
rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien 
varmaan ja keskeytymättömään 
liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, 
joka näiltä radoilta vaaditaan.

(2) ’yhteentoimivuudella’ 
rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien 
varmaan ja keskeytymättömään 
liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, 
joka näiltä radoilta vaaditaan. Tämä 
soveltuvuus edellyttää, että kaikki 
lakisääteiset, tekniset ja toiminnalliset 
edellytykset täyttyvät siten, että olennaisia 
vaatimuksia on noudatettu;



PA\941208FI.doc 7/36 PE514.700v01-00

FI

Or. fr

Perustelu

Tämä EU:n nykyisessä lainsäädäntökehyksessä oleva lause on edelleen tarpeellinen, koska se 
lisää selkeyttä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’parantamisella’ osajärjestelmän 
tai sen osan muuttamiseen liittyviä töitä, 
joista aiheutuu EY-tarkastusvakuutuksen 
liitteenä olevien teknisten asiakirjojen 
muutos, jos tällaiset tekniset asiakirjat 
ovat olemassa, ja joilla parannetaan 
osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

(12) ’parantamisella’ osajärjestelmän 
tai sen osan, kalustoyksikön tai näiden 
osan muuttamiseen liittyviä suuria töitä, 
joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä 
suoritustasoa; jokaisessa YTE:ssä 
määritetään ”suuret” muutostyöt kyseessä 
olevan osajärjestelmän tai kalustoyksikön 
osalta;

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan välttää uuden EY-vakuutuksen antaminen jokaisessa muutoksessa (tehdään 
monia pieniä muutoksia joilla on vaikutusta tekniikkaan tai ei ole), peruste ”suuri” on 
selitettävä YTE:issä uuden EY-vakuutuksen laatimista varten.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’uudistamisella’ osajärjestelmän tai 
osajärjestelmän osan korvaamiseen 
liittyviä töitä, joilla ei muuteta 
osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

(13) ’uudistamisella’ osajärjestelmän tai 
kalustoyksikön tai niiden osan
korvaamiseen liittyviä suuria töitä, joilla ei 
muuteta osajärjestelmän tai kalustoyksikön 
yleistä suoritustasoa; jokaisessa YTE:ssä 
määritetään ”suuret” parannustyöt 
kyseessä olevan osajärjestelmän tai 
kalustoyksikön osalta;
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Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 39 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) ’käyttövyöhykkeellä’ 
kalustoyksikön aiottua käyttövyöhykettä 
eli verkkoja tai linjoja tai verkkojen tai 
linjojen ryhmiä, jotka sijaitsevat yhdessä 
tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa 
kalustoyksikön on määrä liikennöidä.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritettävä yhteentoimivuuden 
osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava 
olemassa eurooppalaiset eritelmät, mukaan 
lukien eurooppalaiset standardit, jotka ovat 
välttämättömiä rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuuden toteuttamiseksi;

d) määritettävä yhteentoimivuuden 
osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava 
olemassa eurooppalaiset eritelmät, mukaan 
lukien eurooppalaiset standardit, jotka ovat 
välttämättömiä rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuuden toteuttamiseksi; tämä 
sisältää rautateiden sellaisten varaosien 
määrittämisen, jotka todennäköisesti 
vakioidaan [Euroopan rautatievirastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 881/2004
kumoamisesta] annetun asetuksen 
41 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jokaisen YTE:hen on sisällytettävä standardoitavien varaosien luettelo rautatielaitteiden 
sisämarkkinoiden luomista varten Euroopan unionin rautatievirastosta annetun asetuksen 
41 artiklaa koskevan komission ehdotuksen mukaisesti.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin YTE:n laadinnassa, 
hyväksynnässä ja tarkastuksessa (mukaan 
lukien perusparametrit) otetaan 
huomioon kaikkien aiottujen teknisten 
ratkaisujen arvioidut kustannukset ja 
hyödyt sekä niiden liittymät siten, että 
voidaan toteuttaa ja panna täytäntöön 
käyttökelpoisimmat ratkaisut. 
Jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän 
arviointiin antamalla tarvittavat tiedot.

Or. fr

Perustelu

Tämä nykyisen direktiivin kohta (liite I, 4.2 kohta) on otettava uudelleen käyttöön kaikkien 
aiottujen teknisten ratkaisujen arvioitujen kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi kunkin 
yhteentoimivuuden teknisen eritelmän osalta, jotta käyttökelpoisimmat ratkaisut voidaan 
pannan täytäntöön erityisesti paikallis- ja alueviranomaisten hyödyksi.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edustavien järjestöjen verkoston 
jäsen voi toimia hakijana saadakseen 
lausunnot YTE:n puutteista komission 
kautta. Komissio tiedottaa hakijalle 
päätöksestään ja perustelee mahdollisen 
kieltäytymisen.

Or. fr

Perustelu

Rautatiealan toimijat huomaavat tavallisesti ensimmäisinä YTE:n ongelmat, joten niiden 
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pitäisi voida pyytää komissiota keräämään lausunnot YTE:ssä havaituista puutteista.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osajärjestelmän EY-tarkastuksesta 
vastaavan 
ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tehtävä alkaa 
suunnitteluvaiheessa ja kattaa 
koko valmistusajan aina osajärjestelmän 
käyttöönottoa edeltävään luovutukseen 
saakka. Tehtävä voi kattaa myös sen 
tarkastamisen, että kyseisen 
osajärjestelmän liitännät ovat 
yhdenmukaiset sen järjestelmän kanssa, 
jonka osaksi se liitetään; perusteena 
käytetään tällöin kyseisessä YTE:ssä sekä 
44 ja 44 artiklassa säädetyissä rekistereissä 
käytettävissä olevia tietoja.

2. Osajärjestelmän EY-tarkastuksesta 
vastaavan 
ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tehtävä alkaa 
suunnitteluvaiheessa ja kattaa 
koko valmistusajan aina osajärjestelmän 
käyttöönottoa edeltävään luovutukseen 
saakka. Tehtävä kattaa myös sen 
tarkastamisen, että kyseisen 
osajärjestelmän liitännät ovat 
yhdenmukaiset sen järjestelmän kanssa, 
jonka osaksi se liitetään; perusteena 
käytetään tällöin kyseisessä YTE:ssä sekä 
44 ja 44 artiklassa säädetyissä rekistereissä 
käytettävissä olevia tietoja.

Or. fr

Perustelu

On olennaista, että myös liitännät katetaan, kuten nykyisessä direktiivissä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kukin kansallinen 
turvallisuusviranomainen antaa luvan 
jäsenvaltionsa lainkäyttövaltaan kuuluvalla 
alueella olevien tai käytettävien energia- ja 
infrastruktuuriosajärjestelmien 
käyttöönottoon.

Kukin kansallinen 
turvallisuusviranomainen antaa luvan 
jäsenvaltionsa lainkäyttövaltaan kuuluvalla 
alueella olevien tai käytettävien energia- ja 
infrastruktuuriosajärjestelmien 
käyttöönottoon. Maassa olevien 
ERTMS-laitteiden osalta kansallinen
turvallisuusviranomainen kuulee 
Euroopan rautatievirastoa, joka on 
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päättävä viranomainen. Kaikkien muiden 
kiinteiden laitteiden osalta kansallinen 
turvallisuusviranomainen on päättävä 
viranomainen.

Or. fr

Perustelu

On selkeämpää viitata suoraan ”maassa oleviin ERTMS-laitteisiin”. Jokaisen kansallisen 
turvallisuusviranomaisen on annettava kaikkien kansallisten kiinteiden käyttöönottolaitteiden 
luvat. Rautatieviraston on annettava maassa olevien ERTMS-laitteisiin liittyvät luvat yhteen 
sovitetun ERTMS-lähestymistavan vuoksi.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) aiotuilla töillä voi olla kielteisiä
vaikutuksia asianomaisen osajärjestelmän 
yleiseen turvallisuustasoon; tai

f) aiotuilla töillä voi olla huomattavia 
vaikutuksia asianomaisen osajärjestelmän 
yleiseen turvallisuustasoon; tai

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyseessä nykyisten 
osajärjestelmien uusiminen tai 
parantaminen, tarvitaan uusi 
EY-tarkastusvakuutus 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

3. Kun on kyseessä nykyisten 
osajärjestelmien suuri uusiminen tai 
parantaminen, tarvitaan uusi 
EY-tarkastusvakuutus 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Markkinoillesaattamisluvan saaneiden 

kalustoyksiköiden rekisteröinti
1. Ennen kalustoyksikön ensimmäistä 
käyttökertaa ja sen jälkeen, kun 
markkinoillesaattamislupa on myönnetty 
20 artiklan mukaisesti, se on 
rekisteröitävä 43 artiklan mukaisesti 
eurooppalaiseen ajoneuvorekisteriin 
kalustoyksikön haltijan pyynnöstä.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hakija määrittää markkinoille 
saattamista koskevassa hakemuksessaan 
kalustoyksikön aiotun käyttövyöhykkeen 
eli verkot tai linjat tai verkkojen tai 
linjojen ryhmät, jotka sijaitsevat yhdessä 
tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa 
kalustoyksikön on määrä liikennöidä. 
Hakija liittää pyyntöönsä todisteet 
kalustoyksikön yhteensopivuudesta 
kyseeseen tulevien verkkojen tai ratojen 
kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa annetaan 
hakijan toimittamien kalustoyksikköä tai 
kalustoyksikkötyyppiä koskevien 
asiakirjojen perusteella, joihin on 
sisällyttävä asiakirjatodisteet seuraavista:
a) niiden liikkuvien osajärjestelmien 
saattaminen markkinoille 19 artiklan 
mukaisesti, jotka yhdessä muodostavat 
kalustoyksikön;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
osajärjestelmien tekninen yhteensopivuus 
kalustoyksikössä asiaa koskevien 
YTE:ien, kansallisten sääntöjen ja 
rekisterien perusteella;
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;
d) edellä 1 a kohdassa tarkoitettu 
ajoneuvon tekninen yhteensopivuus 
verkon kanssa, mikä todennetaan asiaa 
koskevien YTE:ien, kansallisten 
sääntöjen ja [rautatiejärjestelmän 
turvallisuudesta unionissa annetun] 
direktiivin …/… 6 artiklassa säädettyjen 
turvallisuusmenetelmien perusteella.
Aina kun tarvitaan testejä 1 a kohdan 
b alakohdassa ja d alakohdassa 
tarkoitetun teknisen yhteensopivuuden 
todistusasiakirjojen saamiseksi, kyseessä 
olevat kansalliset 
turvallisuusviranomaiset voivat antaa 
hakijalle väliaikaisia lupia, jotta 
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ajoneuvoa voidaan käyttää verkossa 
tehtävissä käytännön tarkastuksissa: 
Rataverkon haltija toteuttaa yhdessä 
hakijan kanssa kaikki toimenpiteet 
varmistaakseen, että kokeet tehdään 
kolmen kuukauden kuluessa hakijan 
pyynnön vastaanottamisesta. Kansallinen 
turvallisuusviranomainen ryhtyy 
soveltuvin osin tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen, että testit voidaan tehdä 
määräajassa.

Or. fr

Tarkistus 17

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 
markkinoillesaattamislupien 
myöntämisestä. Tämä lupa sisältää

a) kaupan pitämistä koskevan luvan. 
Kyseinen lupa on voimassa kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sen nojalla on 
mahdollista suorittaa kaupallisia toimia 
kaikkialla Euroopassa; 
b) luvan kalustoyksikköjen käyttöön 
1 a kohdassa tarkoitetuilla vyöhykkeillä. 
Kyseisissä luvissa ilmoitetaan parametrien 
arvot, joilla on merkitystä tarkistettaessa 
kalustoyksikön ja kiinteiden laitteiden 
yhteensopivuutta YTE:ien mukaisesti
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kyseisillä vyöhykkeillä. Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamisluvassa on annettava 
myös tietoja kalustoyksikön asiaa 
koskevien YTE:ien ja edellä tarkoitettuihin 
parametreihin liittyvien kansallisten 
sääntöjen mukaisuudesta;

c) kalustoyksikön käyttöehdot ja muut 
rajoitukset.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston on lupien antamista varten
a) arvioitava 1 b kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotta 
asiakirja-aineiston kattavuus, 
asiaankuuluvuus ja johdonmukaisuus 
asiaankuuluvan YTE:n osalta voidaan 
arvioida;
b) kuultava aiottuun käyttövyöhykkeeseen 
liittyviä kansallisia 
turvallisuusviranomaisia 
asiakirja-aineiston arviointia varten, jotta 
sen kattavuus, asiaankuuluvuus ja 
johdonmukaisuus voidaan arvioida 
1 b kohdan d alakohdan osalta ja 
1 b kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen osalta 
asiaankuuluvien kansallisten sääntöjen 
kannalta.
Edellä tarkoitettujen arviointien puitteissa 
ja perustellun epäillyn nojalla virasto tai 
kansalliset turvallisuusviranomaiset 
voivat pyytää tekemään testejä verkossa. 
Kyseisten testien helpottamiseksi kyseessä 
olevat kansalliset 
turvallisuusviranomaiset voivat antaa 
hakijalle väliaikaiset luvat kalustoyksikön 
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käyttämiseksi verkossa tehtävissä 
testeissä. Rataverkon haltijan on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että kyseinen testi 
tehdään kolmen kuukauden kuluessa 
viraston tai kansallisen 
turvallisuusviranomaisen pyynnöstä.

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Hakemuksen vastaanottamista 
seuraavana kuukautena viraston on 
ilmoitettava hakijalle, että tämän 
asiakirja-aineisto on täydellinen tai 
pyydettävä toimittamaan asiaankuuluvia 
lisätietoja kohtuullisessa ajassa. 
Asiakirja-aineiston kattavuuden, 
asiaankuuluvuuden ja 
johdonmukaisuuden osalta virasto voi 
myös arvioida 1 b kohdan d alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Virasto ottaa 2 a kohdan mukaiset 
arvioinnit täysimääräisesti huomioon 
ennen kuin se tekee päätöksen 
kalustoyksiköiden 
markkinoillesaattamisluvan antamisesta. 
Viraston on annettava markkinoille 



PA\941208FI.doc 17/36 PE514.700v01-00

FI

saattamislupa tai ilmoitettava hakijalle 
kielteisestä päätöksestään ja annettava 
sen syyt kohtuullisessa ennalta 
määritetyssä ajassa ja joka tapauksessa 
neljän kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Virasto vastaa kokonaan antamistaan 
luvista. Jos tämän osalta käynnistetään 
virastoa tai sen henkilöstöä koskeva 
oikeudellinen tutkinta, viraston on tehtävä 
täysimääräistä yhteistyötä kyseessä 
olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jos virasto ei hyväksy yhden tai 
useamman kansallisten 
turvallisuusviranomaisen 2 a kohdan 
b alakohdan mukaisesti tekemää kielteistä 
arviointia, se ilmoittaa siitä kyseiselle 
viranomaiselle tai kyseisille viranomaisille 
ja antaa perustelut erimielisyydelle.
Virasto ja kansallinen 
turvallisuusviranomainen tai kansalliset 
turvallisuusviranomaiset tekevät 



PE514.700v01-00 18/36 PA\941208FI.doc

FI

yhteistyötä saadakseen aikaan kaikkien 
hyväksyttävissä olevan arvioinnin. 
Tarvittaessa, jos virasto ja kansallinen 
turvallisuusviranomainen tai kansalliset 
turvallisuusviranomaiset päättävät, myös 
hakija voi osallistua tähän prosessiin. Jos 
kaikkien hyväksyttävissä olevaa arviointia 
ei saada aikaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun virasto on ilmoittanut 
kansalliselle turvallisuusviranomaiselle 
tai kansallisille turvallisuusviranomaisille 
olevansa eri mieltä, virasto tekee 
lopullisen päätöksensä paitsi, jos 
kansallinen turvallisuusviranomainen tai 
kansalliset tuvallisuusviranomaiset ovat 
vieneet asian asetuksen (EU) N:o... / ... 
[viraston perustamisesta annettu asetus]. 
51 artiklan nojalla perustetun 
valituslautakunnan sovittelukäsittelyyn. 
Valituslautakunta päättää vahvistaa 
viraston päätöstä koskevan hankkeen 
15 päivän kuluessa kansallisen 
turvallisuusviranomaisen tai kansallisten 
turvallisuusviranomaisten pyynnöstä.
Jos valituslautakunta on samaa mieltä 
viraston kanssa, virasto voi tehdä 
päätöksen viipymättä.
Jos valituslautakunta on samaa mieltä 
kansallisten turvallisuusviranomaisten 
kielteisestä arvioinnista, virasto antaa 
luvan käyttöalalle ja jättää sen 
ulkopuolelle kielteisen arvioinnin saaneet 
verkon osapuolet.
Jos virasto ei hyväksy yhden tai 
useamman kansallisen 
turvallisuusviranomaisen 2 a kohdan 
b alakohdan mukaisesti tekemää 
myönteistä arviointia, se ilmoittaa siitä 
kyseiselle viranomaiselle tai kyseisille 
viranomaisille ja antaa perustelut 
erimielisyydelle. Virasto ja kansallinen 
turvallisuusviranomainen tai kansalliset 
turvallisuusviranomaiset tekevät 
yhteistyötä saadakseen aikaan kaikkien 
hyväksyttävissä olevan arvioinnin. 
Tarvittaessa, jos virasto ja kansallinen 
turvallisuusviranomainen tai kansalliset 
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turvallisuusviranomaiset päättävät, myös 
hakija voi osallistua tähän prosessiin. Jos 
kaikkien hyväksyttävissä olevaa arviointia 
ei saada aikaan kahden viikon kuluessa 
siitä, kun virasto on ilmoittanut 
kansalliselle turvallisuusviranomaiselle 
tai kansallisille turvallisuusviranomaisille 
olevansa eri mieltä, virasto tekee 
lopullisen päätöksensä.

Or. fr

Tarkistus 23

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:

Poistetaan.

i) niiden liikkuvien osajärjestelmien 
saattaminen markkinoille 19 artiklan 
mukaisesti, jotka yhdessä muodostavat 
kalustoyksikön;
j) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
osajärjestelmien tekninen yhteensopivuus 
kalustoyksikössä asiaa koskevien 
YTE:ien, kansallisten sääntöjen ja 
rekisterien perusteella;
k) 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.



PE514.700v01-00 20/36 PA\941208FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
osajärjestelmien turvallinen yhdistäminen 
kalustoyksikössä, mikä todennetaan asiaa 
koskevien YTE:ien, kansallisten 
sääntöjen ja [rautatiejärjestelmän 

Poistetaan.
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turvallisuudesta unionissa annetun] 
direktiivin …/… 6 artiklassa säädettyjen 
yhteisten turvallisuusmenetelmien 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Viraston on tehtävä 2 kohdassa tarkoitetut 
päätöksensä ennalta määrätyssä 
kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki 
tarvittavat tiedot on vastaanotettu. Nämä 
luvat ovat voimassa kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Viraston on tehtävä 2 kohdassa tarkoitetut 
päätöksensä ennalta määrätyssä 
kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki 
tarvittavat tiedot on vastaanotettu, ja viiden 
kuukauden kuluessa valitustapauksessa.

Or. fr

Tarkistus 28

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 
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.
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Komissio laatii viimeistään kaksi vuotta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt 
lupamenettelystä, muun muassa 
seuraavista:
a) hakijoiden yksityiskohtaiset 
suuntaviivat, joissa kuvataan ja selitetään 
kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupaa koskevat 
vaatimukset ja luettelo vaadituista 
asiakirjoista;
b) lupaprosessin menettelysäännöt, 
esimerkiksi prosessin kunkin vaiheen 
sisältö ja määräajat;
c) hakijan asiakirja-aineiston 
arviointikriteerit.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 48 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 29

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 
markkinoillesaattamisluvan 
kalustoyksikköjen sarjalle. Nämä luvat 
ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa 
kaupan pitämiseen liittyvässä osiossa ja 
kaikilla 1 artiklan käyttöä koskevassa 
osiossa tarkoitetuilla käyttövyöhykkeillä.

Or. fr
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos virasto antaa kielteisen 
vastauksen, hakija voi pyytää virastoa 
tarkistamaan päätöksensä kuukauden 
kuluessa kielteisen vastauksen 
saamisesta. Virastolla on pyynnön 
vastaanottamisesta kuukausi aikaa 
vahvistaa tai kumota päätöksensä.

Or. fr

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Jos on kyse sellaisten nykyisten 
kalustoyksikköjen uusimisesta tai 
parantamisesta, joilla on jo kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa,

8. Jos on kyse sellaisten nykyisten 
kalustoyksikköjen huomattavasta 
uusimisesta tai parantamisesta, joilla on jo 
kalustoyksikön markkinoillesaattamislupa,
ja jos aiotut työt voivat vaikuttaa 
kielteisesti kyseessä olevan 
osajärjestelmän yleiseen 
turvallisuustasoon; tai jos sitä 
edellytetään asiaa koskevissa YTE:issä,

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Kaikissa tapauksissa lupa on myös 
voimassa ilman käyttövyöhykkeen 
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tarvittavaa laajentamista 
kalustoyksiköille, jotka liikennöivät 
naapurijäsenvaltioiden asemille, joiden 
verkon ominaisuudet ovat vastaavat, jos 
asemat ovat lähellä rajaa, kansallisten 
turvallisuusviranomaisten kuulemisen 
jälkeen. Tämä kuuleminen voidaan 
toteuttaa tapauskohtaisesti tai siitä 
voidaan ilmoittaa kansallisten 
turvallisuusviranomaisten 
kansainvälisessä sopimuksessa.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kalustoyksikön 
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.

Kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupaan sisältyy 
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. 
Tätä mainintaa voidaan laajentaa muihin 
verkkoihin tai linjoihin alkuperäisen tai 
jonkun toisen hakijan pyynnöstä sen 
jälkeen, kun kyseisen kalustoyksikön 
markkinoillesaattamislupa on annettu.

Or. fr

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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.

Rautatieyritykset saavat ottaa 
kalustoyksikön käyttöön vasta 
tarkistettuaan

a) että kalustoyksikkö on saanut 
markkinoillesaattamisluvan 20 artiklan 
mukaisesti ja että se on asianmukaisesti 
rekisteröity;
b) kalustoyksikön ja reitin 
yhteensopivuuden 
infrastruktuurirekisterin, kyseessä olevien 
YTE:ien tai kaikkien sellaisten 
asiaankuuluvien tietojen perusteella, 
jotka rataverkon haltijan on toimitettava 
veloituksetta, kohtuullisessa määräajassa, 
jos kyseistä rekisteriä ei ole tai jos se on 
epätäydellinen,
c) kalustoyksikön kokoonpano junassa, 
jossa sen on tarkoitus toimia, 
rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja 
käyttöä koskevasta YTE:stä ja 
liikenteenhallinnasta annetun direktiivin 
…/... 9 artiklassa määritetyn 
turvallisuudenhallintajärjestelmän 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohtaa varten 
rautatieyritys voi tehdä testejä yhteistyössä 
rataverkon haltijan kanssa.
Rataverkon haltija toteuttaa yhdessä 
hakijan kanssa kaikki toimenpiteet 
varmistaakseen, että kokeet tehdään 
kolmen kuukauden kuluessa hakijan 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rautatieyrityksen on ilmoitettava 
kalustoyksikköjen käyttöönottoa 
koskevista päätöksistään virastolle, 
rataverkon haltijalle ja asianomaiselle 
kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. 
Nämä päätökset on kirjattava 43 artiklassa 
tarkoitettuihin kansallisiin 
kalustoyksikkörekistereihin.

2. Rautatieyrityksen on ilmoitettava 
kalustoyksikköjen käyttöönottoa 
koskevista päätöksistään virastolle, 
rataverkon haltijalle ja asianomaiselle 
kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. 
Nämä päätökset on kirjattava 43 artiklassa 
tarkoitettuun rekisteriin.

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyseessä nykyisten 
kalustoyksikköjen uusiminen tai 
parantaminen, tarvitaan uusi 
EY-tarkastusvakuutus 15 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Lisäksi vaaditaan 

Poistetaan.
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rautatieyrityksen tekemä uusi päätös 
näiden kalustoyksikköjen käyttöönotosta, 
jos
n) aiotuilla töillä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia asianomaisen osajärjestelmän 
yleiseen turvallisuustasoon; tai
o) sitä edellytetään asiaa koskevissa 
YTE:issä

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) aiotuilla töillä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia asianomaisen osajärjestelmän 
yleiseen turvallisuustasoon; tai

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) sitä edellytetään asiaa koskevissa 
YTE:issä

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta
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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 
antanut ennen sen ensimmäistä 
käyttökertaa.

Or. fr

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalustoyksikköä käyttävän 
rautatieyrityksen on varmistettava, että 
annettu eurooppalainen 
kalustoyksikkönumero on merkitty 
kalustoyksikköön.

2. Rekisterinpitäjän on taattava, että 
kalustoyksikössä on asianmukainen 
eurooppalainen rekisterinumero. 
Kalustoyksikköä käyttävä rautatieyritys 
valvoo kalustoyksikön merkintää.

Or. fr

Perustelu

Viraston pitäisi antaa eurooppalainen rekisterinumero, koska se myöntää luvan. 
Rautatieyrityksellä ei ole keinoja valvoa sovellettavaa eurooppalaista rekisterinumeroa. 
Ainostaan rekisterinpitäjällä (joka on kalustoyksikön käyttäjä tai omistaja) on kyseiset tiedot

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset kalustorekisterit Eurooppalainen kalustorekisteri

Or. fr
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä 
rekisteriä alueellaan käyttöön otetuista 
kalustoyksiköistä. Kyseisen rekisterin on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Viraston on pidettävä rekisteriä 
unionissa käyttöön otetuista 
kalustoyksiköistä. Kyseisen rekisterin on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

Or. fr

Tarkistus 44

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. fr

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) [rautatiejärjestelmän turvallisuudesta 
unionissa annetun] direktiivin […/…] 
16 ja 21 artiklassa 
tarkoitetuilla kansallisilla 
turvallisuusviranomaisilla ja 
tutkintaelimillä on oltava pääsy rekisteriin;
oikeutetun pyynnön perusteella rekisteriin 
on oltava pääsy myös yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 

c) yleisöllä on oltava pääsy rekisteriin;
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perustamisesta 21 päivänä marraskuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/34/EU 55 ja 
56 artiklassa nimetyillä sääntelyelimillä ja 
virastolla, rautatieyrityksillä ja rataverkon 
haltijoilla sekä niillä henkilöillä tai 
organisaatioilla, jotka rekisteröivät 
kalustoyksikköjä tai jotka on yksilöity
rekisterissä.

Or. fr

Tarkistus 46

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. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
48 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

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

Or. fr

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
välittömästi kansalliseen rautateiden 
kalustorekisteriin merkittyihin tietoihin 
tehdyistä muutoksista, kalustoyksikön 

3. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
välittömästi eurooppalaisen rautateiden 
kalustorekisteriin merkittyihin tietoihin 
tehdyistä muutoksista, kalustoyksikön 
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romuttamisesta ja rekisterinpitäjän 
päätöksestä olla rekisteröimättä enää 
kalustoyksikköä sen 
jäsenvaltion kansalliselle 
turvallisuusviranomaiselle , 
jossa kalustoyksikkö on otettu käyttöön .

romuttamisesta ja rekisterinpitäjän 
päätöksestä olla rekisteröimättä enää 
kalustoyksikköä virastolle.

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kalustoyksikköjen kansalliset 
rekisterit on sisällytettävä 
kalustoyksikköjen eurooppalaiseen 
rekisteriin viimeistään kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen. 
Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksillä 
lomakkeen tyyppiasiakirjan. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
48 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterissä on oltava kustakin 
kalustoyksiköstä vähintään seuraavat 
tiedot:
a) kalustoyksikön eurooppalainen 
numero;
b) viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta 
ja myöntäjäelimestä;
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c) viitetiedot 44 artiklassa tarkoitetusta 
hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien 
eurooppalaisesta rekisteristä;
d) kalustoyksikön käyttäjän tunnus;
e) kalustoyksikön käyttöä koskevat 
rajoitukset;
f) kunnossapidosta vastaava yksikkö.
Jos virasto myöntää, uusii, muuttaa, 
peruuttaa tai kumoaa kalustoyksikön 
käyttöönottoluvan, se päivittää rekisterin 
viipymättä.

Or. fr

Perustelu

Kalustoyksikön eurooppalaisen rekisterin sisältöä on selkeytettävä siten, että siinä 
ilmoitetaan kalustoyksikköä koskevat tiedot, jotta se on tehokas ja tukee käyttäjien kaupallisia 
ja toiminnallisia tarpeita. Viraston on päivitettävä rekisteriä viipymättä, jotta se olisi 
hyödyllinen.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa joka kolmas vuosi ja 
ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuuden alalla saavutetusta 
edistymisestä. Kertomukseen sisältyy myös 
analyysi 7 artiklassa mainituista 
tapauksista ja V luvun soveltamisesta .

1. Komissio antaa joka kolmas vuosi ja 
ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuuden alalla saavutetusta 
edistymisestä. Kertomukseen sisältyy myös 
analyysi 7 artiklassa mainituista 
tapauksista ja V luvun soveltamisesta . 
Kertomuksen tulosten perusteella 
komissio ehdottaa viraston asemaan 
parannuksia ja sen vahvistamista 
yhteentoimivuuden toteuttamisessa.

Or. fr
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaksi vuotta tämän direktiivin 
julkaisemisenjälkeen ja kuultuaan eri 
asianosaisia toimijoita komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen viraston aikaansaamasta 
edistyksestä uusien valtuuksiensa 
täyttämisestä ja sen toiminnasta.

Or. fr

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot saavat jatkaa direktiivin 
2008/57/EY V luvun säännösten 
soveltamista [kaksi vuotta
voimaantulopäivästä] asti.

1. Jäsenvaltiot saavat jatkaa direktiivin 
2008/57/EY V luvun säännösten 
soveltamista [kolme vuotta
voimaantulopäivästä] asti.

Or. fr

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan, 
2 artiklan, 7 artiklan 1–4 kohdan, 
11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan, 
14 artiklan 1–7 kohdan, 15 artiklan 1–
6 kohdan, 17–21 artiklan, 22 artiklan 3–
7 kohdan, 23–36 artiklan, 37 artiklan 
2 kohdan, 38 artiklan, 39 artiklan, 41–

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan, 
2 artiklan, 7 artiklan 1–4 kohdan, 
11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan, 
14 artiklan 1–7 kohdan, 15 artiklan 1–
6 kohdan, 17–21 artiklan, 22 artiklan 3–
7 kohdan, 23–36 artiklan, 37 artiklan 
2 kohdan, 38 artiklan, 39 artiklan, 41–
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43 artiklan, 45 artiklan 1–5 kohdan, 
51 artiklan sekä liitteiden I–III 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 
viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
voimaantulosta] . Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko . 
Vastaavuustaulukot ovat tarpeen, jotta 
kaikki, joita asia koskee, voivat helposti 
löytää tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi kansallisella tasolla 
sovellettavat säännökset.

43 artiklan, 45 artiklan 1–5 kohdan, 
51 artiklan sekä liitteiden I–III 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 
viimeistään [kolmen vuoden kuluttua 
voimaantulosta] . Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko . 
Vastaavuustaulukot ovat tarpeen, jotta 
kaikki, joita asia koskee, voivat helposti 
löytää tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi kansallisella tasolla 
sovellettavat säännökset.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kumotaan [kaksi vuotta voimaantulosta] 
alkaen direktiivi 2008/57/EY , sellaisena 
kuin se on muutettuna liitteessä IV 
olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioita velvoittavia määräaikoja, 
joiden kuluessa niiden on 
saatettava liitteessä IV olevassa B osassa 
mainitut direktiivit osaksi kansallista 
lainsäädäntöä .

Kumotaan [kolme vuotta voimaantulosta] 
alkaen direktiivi 2008/57/EY , sellaisena 
kuin se on muutettuna liitteessä IV 
olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioita velvoittavia määräaikoja, 
joiden kuluessa niiden on 
saatettava liitteessä IV olevassa B osassa 
mainitut direktiivit osaksi kansallista 
lainsäädäntöä .

Or. fr

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Tämän direktiivin 3–10 artiklaa, 
11 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 12 artiklaa ja 
16 artiklaa sovelletaan [kaksi vuotta
voimaantulosta].

Tämän direktiivin 3–10 artiklaa, 
11 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 12 artiklaa ja 
16 artiklaa sovelletaan [kolme vuotta
voimaantulosta].

Or. fr

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. KUSTANNUSTEN VALVONTA
Ehdotettujen toimenpiteiden kustannus-
hyötyanalyysissa otetaan huomioon muun 
muassa seuraavat tiedot:
– ehdotettujen toimenpiteiden 
kustannukset,
– soveltamisalan laajentamisesta 
koskemaan rataverkkojen ja 
kalustoyksikköjen tiettyjä alaryhmiä 
saatava hyöty yhteentoimivuuden 
kannalta,
– pääomakustannusten ja maksujen 
aleneminen mittakaavaetujen ja 
kalustoyksikköjen tehostetun käytön 
ansiosta,
– investointi- ja huolto-
/käyttökustannusten aleneminen 
valmistajien ja huoltoyritysten kilpailun 
lisääntymisen ansiosta,
– rautatiejärjestelmän teknisistä 
parannuksista johtuvat ympäristöhyödyt,
– käyttöturvallisuuden lisääntyminen.
Tässä arvioinnissa esitetään myös 
mahdollinen vaikutus kaikkiin siihen 
liittyviin toimijoihin ja talouden 
toimijoihin, muun muassa alue- ja 



PE514.700v01-00 36/36 PA\941208FI.doc

FI

paikallisviranomaisiin.

Or. fr


