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Eelnõu:

KOMISJONI MÄÄRUS,

[kuupäev],

lubatud tüüpi raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise kohta 

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ 
ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta,1 eriti selle artikli 26 lõiget 4, 

ning arvestades järgmist:
(1) Komisjon peaks kooskõlas direktiiviga 2008/57/EÜ vastu võtma lubatud tüüpi 

raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise.
(2) Euroopa Raudteeagentuur andis 30. juunil 2010 välja soovituse lubatud tüüpi 

raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise kohta.
(3) Raudteeveeremi tüübi vastavusdeklaratsiooni lisad peaksid sisaldama tõendeid 

asjakohase vastavustõendamise menetluse läbimise kohta kooskõlas asjaomaste ELi 
õigusaktide ja teatavaks tehtud siseriiklikele eeskirjadega ning viiteid direktiividele, 
koostalitlusvõime tehnilistele kirjeldustele, siseriiklikele eeskirjadele ja muudele 
sätetele. Raudteeveeremi tüübile antav luba, mis varustatakse Euroopa 
tunnusnumbriga, peaks sisaldama teavet kõikide õigusaktidest tulenevate nõuete 
kohta, mille alusel luba asjaomases liikmesriigis välja anti.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 
29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1
Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõikes 4 osutatud tüübi vastavusdeklaratsiooni näidis on 
sätestatud käesoleva määruse lisas. 

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse alates [kolm kuud hiljem].

  
1 ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides, välja 
arvatud Küprosel ja Maltal, senikaua kui nende territooriumil puudub raudteesüsteem.
Brüssel, 

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA 
LUBATUD TÜÜPI RAUDTEEVEEREMI VASTAVUSDEKLARATSIOONI NÄIDIS 

Meie,

Loa taotleja2 Loa taotleja
[ärinimi] [ärinimi]
[täielik aadress] [täielik aadress]

volitatud esindaja:
[ärinimi]
[täielik aadress]

Kinnitame oma ainuvastutusel, et raudteeveerem [Euroopa veeremi number]3, mille kohta 
käesolev deklaratsioon on välja antud

– vastab raudteeveeremi tüübile [veeremi tüübi ERATV number], mis on lubatud järgmistes 
liikmesriikides:

[Liikmesriik 1], luba nr [tüübiloa EIN (Euroopa tunnusnumber) liikmesriigis 1]
[Liikmesriik 2], luba nr [tüübiloa EIN (Euroopa tunnusnumber) liikmesriigis 2]
... (märkida kõik liikmesriigid, kus veeremitüüp on lubatud)

– on kooskõlas kõikide ELi asjakohaste õigusaktidega, koostalitlusvõime asjakohaste 
tehniliste kirjeldustega ja siseriiklike eeskirjadega, mis on esitatud käesoleva deklaratsiooni 
lisades;

– on läbinud kõik käesoleva deklaratsiooni väljaandmiseks vajalikud 
vastavustõendamismenetlused.

Lisade loetelu4

[lisade pealkirjad]
[taotleja nimi] eest ja tema nimel allkirjastanud 
[allkirjastamise koht], [kuupäev PP/KK/AAAA]
[nimi, ametinimetus][allkiri]

Täidab riikliku ohutusasutuse esindaja:
Raudteeveeremile antud EVN: [EVN]

  
2 Taotleja võib olla tellija või tootja või nende volitatud esindaja Euroopa Liidus.
3 Kui veeremile ei ole käesoleva deklaratsiooni väljastamise ajal veel antud Euroopa raudteeveeremi 

numbrit (EVN), tuvastatakse sõiduk mõne teise identifitseerimissüsteemi abil, mille taotleja ja pädev 
riiklik ohutusasutus omavahel kokku lepivad. Sel juhul täidab pädev riiklik ohutusasutus pärast 
asjaomasele veeremile Euroopa raudteeveeremi numbri andmist vastava lahtri.

4 Lisad sisaldavad koopiad, mis tõendavad asjakohaste vastavustõendamismenetluste läbimist kooskõlas 
EL asjaomaste õigusaktidega (ELi vastavustõendamise deklaratsioonid) ja siseriiklike eeskirjadega.


