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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) 

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– võttes arvesse Leedu parlamendi, Rumeenia Senati ja Rootsi parlamendi poolt 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust
1
, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust
2
, 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta
3
 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0031) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76, 

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-

0056/2016), 

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 

alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1; 

5. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 

kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

peasekretäriga selle avaldamine koos komisjoni sellekohase avaldusega Euroopa Liidu 

Teatajas; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

                                                 
1
  ELT C 327, 12.11.2013, lk 122. 

2
  ELT C 356, 5.12.2013, lk 92. 

3
  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0150. 
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komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 
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SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Komisjoni avaldus selgitavate dokumentide kohta 

 

Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistasid oma 27. 

oktoobri 2011. aasta ühises poliitilises deklaratsioonis selgitavate dokumentide kohta, et 

liikmesriikide poolt komisjonile esitatav teave direktiivide ülevõtmise kohta siseriiklikku 

õigusse „peab olema selge ja täpne“, et hõlbustada komisjoni ülesannet kontrollida liidu 

õiguse kohaldamist. Käesoleval juhul oleksid selgitavad dokumendid olnud selle jaoks 

kasulikud. Komisjon peab kahetsusväärseks, et lõplik tekst ei sisalda sellekohaseid sätteid. 
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SELETUSKIRI 

Raudteeohutuse õigusraamistik: 

Selleks et teha jõupingutusi raudteeveoteenuste ühisturu rajamiseks, on vaja kehtestada ühine 

raudteeohutuse õigusraamistik. Liikmesriigid on välja töötanud ohutuseeskirjad ja -standardid 

peamiselt siseriiklikul tasandil siseriiklike tehnika- ja tegevuskontseptsioonide alusel. Samal 

ajal on erinevuste tõttu põhimõtetes, lähenemises ja kultuuris olnud raske murda läbi 

tehniliste barjääride ja algatada rahvusvahelist transporditegevust. 

Ühenduse raudteede ohutust käsitlev direktiiv 2004/49/EÜ aitas oluliselt kaasa 

raudteeohutuse ühise õigusraamistiku loomisele. Kõnealuse direktiiviga loodi raamistik, mille 

eesmärk on ühtlustada ohutuseeskirju, raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifitseerimist, 

ohutusasutuste ülesandeid ja rolli ning õnnetusjuhtumite uurimist, et liikmesriigid ei arendaks 

enam ohutuseeskirju ja -standardeid peamiselt siseriiklikul tasandil siseriiklike tehnika- ja 

tegevuskontseptsioonide alusel. Ohutussertifitseerimine jäi siiski siseriikliku tasandi 

ülesandeks. ELi ühtse ohutussertifikaadi väljatöötamine ja rakendamine on alati olnud 

pikaajaline eesmärk. 

Direktiivi 2004/49/EÜ läbivaatamist käsitleva komisjoni ettepaneku peamine eesmärk oli 

liikumine ühtse ühenduse ohutussertifikaadi suunas, millega asendatakse praegune kahest 

osast (A ja B osa) koosnev süsteem. 

Euroopa Parlamendi peamised saavutused: 

Euroopa Raudteeagentuur (ERA) täidab peamist rolli raudteeveo-ettevõtjate 

ohutussertifikaatide väljastamisel. ERA ülesanne on väljastada ohutussertifikaate raudteeveo-

ettevõtjatele, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis. Ühes liikmesriigis tegutsevad 

raudtee-ettevõtjatel on võimalik valida, kas neid sertifitseerib ERA või riiklik ohutusasutus. 

Raudteeveo-ettevõtjate ning taristuettevõtjate parem ohutuskultuur ja vahejuhtumitest 

teatamine Sellega ergutatakse töötajaid konfidentsiaalselt vahejuhtumitest teatama ning 

võimaldatakse raudteetööstusel õppida ning oma töötavasid täiustada. Lisaks pakutakse 

töötajatele koolitusi, sealhulgas füüsilise ja psühholoogilise sobivuse eeskirjade kohta. 

Liikmesriigid on kohustanud jälgima, et vedurijuhid peavad kinni tööaja, sõiduaja ja 

puhkeperioodidest. 

ERA võib luua vahendi teabevahetuse lihtsustamiseks asjaomaste osaliste vahel. Sellega 

edendatakse piiriülest teabevahetust ohutusalaste riskide puhul, näiteks kui sama veeremitüüpi 

kasutatakse rohkem kui ühes liikmesriigis. 

Parem ohvrite sugulaste teavitamispoliitika ja hädaabiteenistuste suurem kooskõlastamine 

ERA annab ohutusjuurdlusasutustele tehnilist abi ning nendega koostöö tegemiseks 

sekretariaadi. Ohutusjuurdlusasutused koostavad eksperdihinnanguid, et kontrollida nende 

tulemuslikkust ja sõltumatust. Kuna ERA annab lube, ei saa ta võimalike huvide konfliktide 

tõttu otseselt uurimises osaleda. 

Läbirääkimised: 
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Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 26. veebruaril 2014 ning 

transpordi- ja turismikomisjoni otsust alustada läbirääkimisi 13. oktoobril 2014,. toimusid 

nõukogu eesistujariikide Itaalia ja Läti vahel läbirääkimised eesmärgiga saavutada varajane 

teise lugemise kokkulepe. Parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad jõudsid ettepaneku 

osas kokkuleppele 17. juunil 2015. Transpordi- ja turismikomisjon kiitis läbirääkimistel 

kokku lepitud teksti 10. novembril 2015 heaks. Transpordi- ja turismikomisjonilt saadud 

heakskiidu põhjal teatas komisjoni esimees alaliste esindajate komitee esimehele saadetud 

kirjas, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks 

kiita. Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast selle õiguslikku ja keelelist kontrolli 10. 

detsembril 2015 vastu oma esimese lugemise seisukoha.  

Soovitus: 

Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel läbirääkimistel 

saavutatud kokkuleppega, soovitab transpordi- ja turismikomisjon selle muutmata kujul heaks 

kiita. 
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