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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Eurostat peaks tegema tihedat 
koostööd Euroopa Raudteeagentuuriga 
raudteel juhtunud õnnetuste kohta 
andmete kogumisel, et tagada kogutud 
andmete järjepidevus ja täielik 
võrreldavus. Euroopa Raudteeagentuuri 
osakaalu raudteeohutuse valdkonnas 
tuleks pidevalt suurendada. 
 

Selgitus 

Tõhus koostöö nimetatud kahe asutuse vahel on vajalik kogutud andmete omavahelise 
vastavuse ja järjepidevuse tagamiseks ning selleks, et vältida võimalikke katkestusi ülesannete 
Eurostatilt Euroopa Raudteeagentuurile üleandmise jooksul. 
 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud aruandes määruse (EÜ) nr 91/2003 
kohaldamisel saadud kogemuste kohta 
mainib komisjon, et pikemas perspektiivis 
tõenäoliselt kaotatakse määruse alusel juba 
kogutud andmed või lihtsustatakse neid 
ning et kavas on vähendada reisijate 
raudteeveo aastaandmete edastamise 
perioodi. 

(7) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud aruandes määruse (EÜ) nr 91/2003 
kohaldamisel saadud kogemuste kohta 
mainib komisjon, et pikemas perspektiivis 
tõenäoliselt kaotatakse määruse alusel juba 
kogutud andmed või lihtsustatakse neid 
ning et kavas on vähendada reisijate 
raudteeveo aastaandmete edastamise 
perioodi. Komisjon peaks jätkama 
korrapäraste aruannete esitamist selle 
kohta, kuidas käesolevat määrust 
rakendatakse. 

 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistuste käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

(10) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistuste käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja võtaks arvesse raudteesektori 
seisukohti. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Selgitus 

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel konsulteerima 
raudteesektoriga, et tagada raudtee-ettevõtjate kui raudteestatistika andjate ja kasutajate 
seisukohtade piisav arvessevõtmine. 
 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
91/2003 rakendamise ühtsed tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, 
et määrata kindlaks kvaliteeti ja tulemuste 
võrreldavust käsitlevate aruannete jaoks 
esitatavad andmed. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes4. 
 

(12) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
91/2003 rakendamise ühtsed tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, 
et määrata kindlaks andmed, mida tuleb 
esitada aruannete tarvis, mis käsitlevad 
kvaliteeti ja tulemuste võrreldavust ning 
korda, kuidas komisjon (Eurostat) 
tulemusi levitab. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes4. Kõnealuste aktide üldist 
kohaldamisala arvestades tuleks need 
vastu võtta kontrollimenetlust kasutades. 

__________________ __________________ 
4 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 4 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Vt muudatusettepanekut artikli 1 lõike 1 punkti 4 kohta (määruse (EÜ) 91/2003 artikkel 7). 
 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 3 – lõige 1 – punktid 24–30 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Lõikes 1 jäetakse välja punktid 24–30. välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mis puudutab õnnetuste andmeid sisaldava H lisa 
allesjätmist. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid b, d, h 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Lõike 1 punktid b, d ja h jäetakse välja. (a) Lõike 1 punktid b ja d jäetakse välja. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mis puudutab õnnetuste andmeid sisaldava H lisa 
allesjätmist. 
 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt: 

 „g a) raudteetaristu andmed (G a lisa);”. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt: 

 „1 a. Eurostat teeb Euroopa 
Raudteeagentuuriga (ERA) tihedat 
koostööd õnnetuste kohta andmete 
kogumisel, sh andmete nõuetele vastavuse 
seisukohast, et tagada, et ERA poolt 
direktiivi 2009/149/EÜ raudteeohutust 
käsitleva statistilise lisa alusel kogutud 
raudteeõnnetuste andmed on täielikult 
võrreldavad Eurostati kogutud muude 
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transpordiliikidega seotud õnnetuste 
andmetega.” 

Selgitus 

Raudteeõnnetuste statistikat peaks topeltaruandluse vältimiseks tulevikus koguma ainult 
Euroopa Raudteeagentuur. Samas on vaja, et Eurostat ja Euroopa Raudteeagentuur teeksid 
õnnetuste andmete osas tihedat koostööd, eelkõige mis puudutab andmete nõuetele vastavust. 
 
 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 4 – lõige 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada lisade sisu ja 
lõigetes 1 ja 3 osutatud aruandluse 
piirmäärasid, et võtta arvesse majanduse ja 
tehnika arengut. 

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 10 vajaduse korral 
vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada 
lisade sisu ja lõigetes 1 ja 3 osutatud 
aruandluse piirmäärasid, et võtta arvesse 
majanduse ja tehnika arengut. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 7 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lisades A, C, E, F, G ja L nimetatud 
andmetel põhinevat ühenduse statistikat 
levitab komisjon (Eurostat). 

Lisades A, C, E, F, G, G a, H ja L 
nimetatud andmetel põhinevat ühenduse 
statistikat levitab komisjon (Eurostat) 
hiljemalt 12 kuu möödumisel tulemustega 
seotud ajavahemiku lõpust. 

 Komisjon võtab tulemuste levitamise 
korra vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige: 

 „1 a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada edastavate andmete 
kvaliteet.” 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 9 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Artikkel 9 jäetakse välja. (6) Artikkel 9 asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 9 

 Aruanne 

 Komisjon esitab [pp/kk/aaaa] [kolm aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] ja pärast seda iga kolme aasta 
järel pärast statistikaprogrammi 
komiteega konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta. 
Selles aruandes: 

 a) hinnatakse kasu, mida liit, 
liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad 
saavad koostatud statistikast võrreldes 
andmete tootmiseks tehtud kulutustega; 

 b) hinnatakse koostatud statistika 
kvaliteeti, arvestades eelkõige andmekadu, 
mis tuleneb lihtsustatud andmeesituse 
kaotamisest; 

 c) tehakse saadud tulemuste põhjal 
kindlaks, milliseid valdkondi võiks 
parandada ja milliseid muudatusi oleks 
vaja teha.”. 
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Selgitus 

Tuleb tagada, et pingutused andmete esitajate koormust vähendada ei viiks andmete kvaliteedi 
olulise halvenemiseni, eelkõige mis puudutab kvaliteedi halvenemist lihtsustatud andmeesituse 
kaotamise tagajärjel. 
 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
Artikkel 10 – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 
osutatud volitused delegeeritakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[Publications office: please insert the exact 
date of the entry into force of the amending 
Regulation]. 

Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 
osutatud volitused delegeeritakse 
komisjonile viieks aastaks alates 
[Publications office: please insert the exact 
date of the entry into force of the amending 
Regulation]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
A lisa – veerg 2 – rida 1 – lõik 3 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) A lisa teise veeru esimesele reale  

 lisatakse järgmine lõik: 

 „liitpiduriklotsidega varustatud või 
moderniseeritud vähest müra tekitavad 
kaubavagunid: 

 – arvuliselt”. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 10 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
B, D, H, I lisa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) B, D, H ja I lisa jäetakse välja. (10) B, D ja I lisa jäetakse välja. 

Selgitus 

Nõue õnnetuste kohta andmeid koguda peaks endiselt kehtima nii Eurostati kui ka Euroopa 
Raudteeagentuuri jaoks. 
 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
F lisa – veerg 2 – rida 1 – lõigud 1 ja 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) F lisa muudetakse järgmiselt: 

 a) teise veeru esimese rea esimesele 
lõigule lisatakse järgmine taane: 

 „– tonnkilomeetrites”; 

 b) teise veeru esimese rea teisele lõigule 
lisatakse järgmine taane: 

 „– reisijakilomeetrites”. 

 
 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
F lisa – veerg 2 – rida 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) F lisa muudetakse järgmiselt: 

 a) teise veeru esimesele reale lisatakse 
järgmine lõik: 
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 „– vahemaapõhised raudtee kaubaveo 
osakaalud, mis põhinevad 
tonnkilomeetritel ja on liigendatud 
vahemaa alusel järgmiselt: 

 – d ≤ 50 km 

 – 50 km < d ≤ 150 km 

 – 150 km < d ≤ 300 km  

 – 300 km < d ≤ 500 km  

 – 500 km < d ≤ 750 km 

 – 750 km < d ≤ 1000 km 

 – d > 1000 km;” 

 
 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 11 c (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
F lisa – veerg 2 – rida 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 c) F lisa muudetakse järgmiselt: 

 b) teise veeru kolmandat rida muudetakse 
järgmiselt: 

 „– tonnide ja tonnkilomeetrite kohta: igal 
aastal; 

 – reisijate arvu ja reisijakilomeetrite 
kohta: iga viie aasta järel.” 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 11 d (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
H lisa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 d) H lisa muudetakse järgmiselt: 

 a) teise veeru esimesele reale lisatakse 
järgmine taane: 
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 „– õnnetuste arv (tabel H2)”; 

 b) teise veeru neljanda rea teine lõik 
asendatakse järgmisega: 

 „Tabel H2: ohtlike kaupade veoga 

seotud õnnetuste ja intsidentide arv”; 

 c) teise veeru seitsmenda rea esimese 
punkti kolmas taane asendatakse 
järgmisega: 

 „– õnnetused raudteeületuskohtadel ja 
õnnetused, mida ei ole põhjustanud 
rongid”; 

 d) teise veeru seitsmenda rea teise punkti 
esimene taane asendatakse järgmisega: 

 „– selliste õnnetuste ja intsidentide 
koguarv, milles osales vähemalt üks K 

lisaga hõlmatud kaubaloendis 

määratletud ohtlikke kaupu vedav 

raudteesõiduk”; 

 e) teise veeru seitsmenda rea teise punkti 
teine taane asendatakse järgmisega: 

 „– selliste õnnetuste ja intsidentide arv, 
kus vabaneb ohtlikke aineid”. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 12 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
L ja G a lisa (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Lisatakse L lisa vastavalt käesoleva 
määruse lisale. 

(12) Lisatakse G a ja L lisa vastavalt 
käesoleva määruse lisale. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 



 

 
 PE529.589/ 11 

 ET 

Liidu Teatajas. Liidu Teatajas. Kolme kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse avaldamist 
konsolideeritakse see määrusega (EÜ) nr 
91/2003. 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – C lisa 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
C lisa – veerg 2 – rida 1 – lõik 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ERTMSiga varustatud vedurid: 

 – arv 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – G a lisa (uus) 

Määrus (EÜ) nr 91/2003 
G a lisa (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „G a lisa 

 Raudteetaristu andmed 

 1. ERTMSiga varustatud raudteetaristu 
kilomeetrite arv; 

 1 a. ERTMSiga katkematult varustatud 
raudteevõrgu pikkus kilomeetrites 
(liikmesriikides); 

 2. raudteetaristu selliste piiriüleste 
punktide arv, mida kasutatakse 
reisijateveoks sagedamini kui kord tunnis, 
kord iga kahe tunni järel ja harvemini kui 
iga kahe tunni järel; 

 3. raudteetaristu selliste piiriüleste 
punktide arv, mida enam reisijate- või 
kaubaveoks ei kasutata, või lammutatud 
raudteetaristu; 

 4. piiratud liikumisvõimega isikutele ja 
puudega inimestele juurdepääsetavate 
tõketeta jaamade arv.”. 
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