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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista 

annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta 

siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan 

siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 

1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'perussopimus', tultua 

voimaan komissiolle siirretty valta on yhdenmukaistettava perussopimuksen 290 ja 

291 artiklan kanssa.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 hyväksymisen 

yhteydessä komissio sitoutui antamallaan lausumalla2 tarkastelemaan uudelleen 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joita ei ole mukautettu valvonnan 

käsittävää sääntelymenettelyä vastaaviksi ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, 

perussopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1365/20063 komissiolle 

siirretään valta panna täytäntöön sen tietyt säännökset.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 mukauttamiseksi perussopimuksen 290 ja 291 artiklaan 

komissiolle mainitulla asetuksella siirretty täytäntöönpanovalta olisi korvattava vallalla 

antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 19.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1365/2006, annettu 6 päivänä 

syyskuuta 2006, sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista ja neuvoston 
direktiivin 80/1119/ETY kumoamisesta (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1).
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(5) Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 osalta komissiolle olisi talouden ja tekniikan kehityksen 

sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttyjen määritelmien muutosten huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 

perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin kyse on mainitun asetuksen 

muuttamisesta siten, että sisävesiliikenteen tilastojen kattavuutta koskeva kynnysarvo 

nostetaan yli 1 000 000 tonniin, määritelmiä mukautetaan tai uusia määritelmiä 

vahvistetaan, ja lisäksi asetuksen (EY) 1365/2006 liitteitä mukautetaan, jotta otetaan 

huomioon koodeja ja luokitusta koskevat muutokset kansainvälisellä tasolla tai asiaa 

koskevissa unionin säädöksissä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(6) Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu merkittävää 

lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(7) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1365/2006 yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jonka perusteella se voi vahvistaa sekä 

järjestelyt tietojen toimittamiseksi, mukaan lukien tiedonsiirtoa koskevat standardit, että 

järjestelyt, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) levittää tuloksia, ja jonka perusteella se 

voi kehittää ja julkaista menetelmävaatimuksia ja kriteerejä, joilla varmistetaan tuotettujen 

tietojen laatu. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(8) Perustavoitteen toteuttamiseksi eli komissiolle siirretyn vallan yhdenmukaistamiseksi 

perussopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeen 

ja aiheellista vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti tällainen yhdenmukaistaminen 

toteutetaan liikennetilastojen alalla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 

4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiotun tavoitteen 

saavuttamiseksi.

(9) On tarpeen, että komissio järjestää pilottitutkimuksia sisävesiväylien henkilöliikennettä, 

rajat ylittävät kuljetuspalvelut mukaan lukien, koskevien tilastotietojen saatavuudesta.
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Unionin olisi osallistuttava näiden pilottitutkimusten toteuttamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin. Tällaisen osallistumisen olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/20091 5 artiklassa tarkoitetuille kansallisille 

tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille myönnettävinä avustuksina Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 mukaisesti.

(10) Oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä asetus ei vaikuta sellaisiin toimenpiteiden 

hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen 

ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(11) Asetus (EY) N:o 1365/2006 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen 
luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta 
tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, 
s. 164).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1).
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1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1365/2006 seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"5. Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat tämän artiklan 2 kohdan muuttamista siinä tarkoitetun sisävesiliikenteen 

tilastojen kattavuutta koskevan kynnysarvon nostamiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon talouden ja tekniikan kehitys.

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä 

aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi komissio 

perustelee asianmukaisesti tilastolliset toimet, joista näissä delegoiduissa säädöksissä 

säädetään, hyödyntäen tarvittaessa kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009* 14 artiklan 

3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja 

tuottamisen kustannuksista.

_________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen 
luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön 
tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen 
tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, 
Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164)."
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2) Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat tämän artiklan muuttamista siihen sisältyvien määritelmien mukauttamiseksi tai 

uusien määritelmien vahvistamiseksi kansainvälisellä tasolla muutettujen tai hyväksyttyjen 

asiaankuuluvien määritelmien huomioon ottamiseksi.

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 

huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi komissio perustelee 

asianmukaisesti tilastolliset toimet, joista näissä delegoiduissa säädöksissä säädetään, 

hyödyntäen tarvittaessa kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien asetuksen (EY) 

N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu arviointi vastaajille 

aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista."

3) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat liitteiden mukauttamista, jotta otetaan huomioon koodeja ja luokitusta 

koskevat muutokset kansainvälisellä tasolla tai asiaa koskevissa unionin säädöksissä. 

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä 

aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi komissio 

perustelee asianmukaisesti tilastolliset toimet, joista näissä delegoiduissa säädöksissä 

säädetään, hyödyntäen tarvittaessa kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien 

asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu arviointi 

vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista."
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4) Lisätään artikla seuraavasti:

"4 a artikla

Pilottitutkimukset

1. Komissio kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään … päivänä 

…kuuta … [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] asianmukaisen 

menetelmän tilastojen laatimiseksi sisävesiväylien henkilöliikenteestä, rajat ylittävät 

kuljetuspalvelut mukaan lukien.

2. Komissio käynnistää viimeistään … päivänä …kuuta … [36 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta] vapaaehtoiset pilottitutkimukset, jotka jäsenvaltioiden on 

suoritettava ja joista saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoja 

sisävesiväylien henkilöliikenteeseen, rajat ylittävät kuljetuspalvelut mukaan lukien, 

liittyvien tilastotietojen saatavuudesta. Näissä pilottitutkimuksissa on pyrittävä 

arvioimaan tämän uuden tietojenkeruun toteutettavuutta, kyseisen tiedonkeruun 

kustannuksia ja siitä seuraavaa tilastotietojen laatua.

3. Komissio antaa viimeistään … päivänä …kuuta … [48 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tällaisten 

pilottitutkimusten tuloksista. Komissio toimittaa tarvittaessa mainitun kertomuksen 

tulosten perusteella ja kohtuullisen ajan kuluessa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi sisävesiväylien 

henkilöliikenteeseen, rajat ylittävät kuljetuspalvelut mukaan lukien, liittyvien 

tilastojen osalta.

4. Pilottitutkimuksia rahoitetaan tarvittaessa unionin yleisestä talousarviosta unionin 

lisäarvo huomioon ottaen."
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5) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan järjestelyt tietojen 

toimittamiseksi komissiolle (Eurostat), mukaan lukien tiedonsiirtoa koskevat 

standardit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

6) Lisätään 6 artiklaan alakohta seuraavasti:

"Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan järjestelyt, joiden 

mukaisesti tulokset levitetään. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

7) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 

menetelmävaatimukset ja kriteerit, joilla varmistetaan tuotettujen tietojen laatu. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen."

8) Lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:

"4. Toimitettaviin tietoihin sovelletaan tätä asetusta sovellettaessa asetuksen 

(EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan laatuselvitysten 

yksityiskohtaiset järjestelyt, rakenne, jaksotus ja vertailukelpoisuutta koskevat seikat. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen."
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9) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan tilastojärjestelmää 

käsittelevää komiteaa kuultuaan kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 

tulevasta kehityksestä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka viides 

vuosi.

Komissio ottaa kertomuksessa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat asiaankuuluvat tiedot 

mahdollisista parannuksista ja käyttäjien tarpeista. Kertomuksessa on erityisesti:

a) arvioitava tuotettujen tilastojen unionille, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen 

toimittajille ja käyttäjille tuottamia hyötyjä suhteessa kustannuksiin;

b) arvioitava toimitettujen tietojen laatua ja käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä."

10) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklassa ja 

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 

neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin 

kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 5 

kohdassa, 3 artiklassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion 

nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevien 2 artiklan 5 kohdan, 3 artiklan tai 4 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 

neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

11) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan 

tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

_________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."
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12) Kumotaan liite G.

2 artikla

Tämä asetus ei vaikuta asetuksessa (EY) N:o 1365/2006 säädettyjen toimenpiteiden 

hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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Asia : Neuvos ton ens immäisessä  käs itte lyssä  vahvis tama kanta  EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN antamiseks i 
s isäves iväylien/s isäves iliikenteen tavarakulje tus ten tilas tois ta  annetun 
ase tuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamises ta  s iltä  os in kuin on kyse  
säädösva llan ja  täytäntöönpanova llan s iirtämises tä  komiss iolle  tie ttyjen 
toimenpite iden hyväksymiseks i 
– Ehdotus  neuvos ton perus te luiks i 
– Neuvos to hyväksynyt 18. he inäkuuta  2016 
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 28. kesäkuuta 2013 neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen 

tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin 

kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen 

toimenpiteiden hyväksymiseksi.

2. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta vahvistettiin täysistunnossa 

11. maaliskuuta 2014.

3. Kolmen toimielimen edustajien kesken pidettiin epävirallinen kolmikantakokous 

25. marraskuuta 2014. Kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen lopullisesta 

kompromissitekstistä.

4. Pysyvien edustajien komitea pani 19. joulukuuta 2014 merkille kolmikantakokouksessa 

aikaansaadun kompromissin sitä kuitenkaan hyväksymättä; pääasiallinen jatkokäsittelyä 

edellyttänyt kysymys koski jäsenvaltioiden toteutettaviksi tulevia pakollisia pilottitutkimuksia 

matkustajatiedoista.

5. Perättäiset puheenjohtajavaltiot ovat sittemmin käyneet tiiviitä epävirallisia neuvotteluja: LV, 

LU ja NL Euroopan parlamentin ja komission kanssa.
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6. Pysyvien edustajien komitea antoi 27. huhtikuuta 2016 puheenjohtajavaltiolle uuden 

valtuutuksen lainsäätäjien välisen tyydyttävän kompromissin löytämiseksi.

7. Liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyi valtuutuksen tekstin ja valiokunnan puheenjohtaja 

osoitti 24. toukokuuta 2016 pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa 

todetaan, että jos neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa 27. huhtikuuta 2016 

hyväksytyn valtuutuksen mukaisesti, hän suosittelee täysistunnolle, että neuvoston kanta 

hyväksytään tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä lingvistijuristien viimeisteltyä sen.

8. Neuvosto vahvisti 6. kesäkuuta 2016 poliittisen yhteisymmärryksensä asetuksen 

kompromissitekstistä.

II TAVOITE

9. Asetusehdotuksen tarkoituksena on sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten 

tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 mukauttaminen sopimukseen Euroopan 

unionin toiminnasta (SEUT) siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan 

siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

10. Täysistuntoäänestyksen jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat neuvotelleet 

päästäkseen sopimukseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa neuvoston ensimmäisen 

käsittelyn kannan perusteella, jonka parlamentti voisi hyväksyä sellaisenaan. Neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannan tekstissä on otettu täysin huomioon lainsäätäjien välillä aikaan 

saatu kompromissi.

11. Pääasiallinen kysymys, jota Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelivät, oli parlamentin 

pyyntö saada lisätietoja sisävesiväylien henkilöliikenteestä. Neuvoston ja Euroopan 

parlamentin lopullinen kompromissi käy ilmi uudesta pilottitutkimuksia koskevasta artiklasta, 

jossa pyydetään komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käynnistämään vapaaehtoisia 

pilottitutkimuksia sisävesiväylien henkilöliikenteestä.

IV PÄÄTELMÄ

12. Neuvoston kannassa on otettu täysin huomioon yhteisymmärryksessä komission kanssa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä käydyissä neuvotteluissa aikaansaatu kompromissi 

ja se on kaikilta osin paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 

mukainen. Kompromissi on vahvistettu liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajan 

pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle 24. toukokuuta 2016 lähettämällä kirjeellä.
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Lähettä jä : Neuvos ton pääs ihteeris tö 
Vas taanotta ja : Pysyvien edus ta jien komitea  / Neuvos to 
As ia : Ehdotus  Euroopan parlamentin ja  neuvos ton a se tukseks i 

s isäves iväylien/s isäves iliikenteen tavarakulje tus ten tilas tois ta  annetun 
ase tuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamises ta  s iltä  os in kuin on kyse  
säädösva llan ja  täytäntöönpanova llan s iirtämises tä  komiss iolle  tie ttyjen 
toimenpite iden hyväksymiseks i (ens immäinen käs itte ly) 
– Neuvos ton ens immäisen käs itte lyn kannan vahvis taminen ja  neuvos ton 
perus te lujen hyväksyminen 

 

1. Komissio toimitti 1. heinäkuuta 2013 neuvostolle asiakohdassa mainitun ehdotuksen1, joka 

perustuu SEUT 338 artiklan 1 kohtaan.

2. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 11. maaliskuuta 20142.

3. Neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia) pääsi 6. kesäkuuta 2016 pidetyssä 

3472. istunnossaan poliittiseen yhteisymmärrykseen kyseistä asetusta koskevasta neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta3.

1 Asiak. 12091/13.
2 Asiak. 7420/14.
3 Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja ilmoitti pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle 24. toukokuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä, että 
Euroopan parlamentti hyväksynee toisessa käsittelyssään neuvoston ensimmäisen käsittelyn 
kannan ilman tarkistuksia.
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4. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että tämä vahvistaisi 

jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 

sellaisena kuin se on asiakirjassa 9878/16 ja hyväksyisi asiakirjassa 9878/16 ADD 1 olevat 

perustelut.
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2013/0226 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 

EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 

sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja 

täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle: 

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD) 

28. kesäkuuta 2013  

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 

lausuntonsa: 

Ei ole 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 

käsittelyn kantansa: 

11. maaliskuuta 2014  

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu: Ei ole  

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu: 18. heinäkuuta 2016  

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Komission ehdotuksen ainoana tavoitteena on yhdenmukaistaa asetus (EY) N:o 1365/2006
1
 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) kanssa siltä osin kuin 

on kyse säädösvallasta ja täytäntöönpanovallasta. 

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 

seuraavia tarkoituksia varten: i) sisävesiliikenteen tilastojen kattavuutta koskevien 

kynnysarvojen mukauttaminen, voimassa olevien määritelmien mukauttaminen ja 

lisämääritelmien antaminen sekä ii) tiedonkeruun soveltamisalan ja liitteiden sisällön 

mukauttaminen.  

Lisäksi sillä siirretään komissiolle täytäntöönpanovaltaa tarkoituksena varmistaa 

yhdenmukaiset edellytykset, joiden mukaisesti se voi i) asettaa perussäännöt, jotka koskevat 

järjestelyjä, joiden turvin jäsenvaltiot voivat toimittaa tietoja komissiolle (Eurostat), mukaan 

lukien tiedonsiirtoa koskevat standardit, ja järjestelyjä, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) 

levittää tuloksia, sekä ii) laatia ja julkaista menetelmävaatimuksia ja kriteerejä, joilla 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1365/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, 

sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1). 
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varmistetaan tuotettujen tietojen laatu, asetuksen (EU) N:o 182/2011
2
 5 artiklassa säädetyn 

tarkastelumenettelyn mukaisesti.  

3. NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleiset huomautukset 

Neuvoston kanta noudattelee yhtäältä yhteisymmärrystä, johon neuvosto, Euroopan 

parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta ja komissio pääsivät kolmikantakeskustelussa, ja 

toisaalta paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehtyä toimielinten välistä uutta 

sopimusta
3
.  

Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 18. heinäkuuta 2016.  

Komissio pitää neuvoston kantaa hyväksyttävänä. 

3.2 Huomautukset Euroopan parlamentin esittämiin tarkistuksiin 

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty kokonaan, osittain tai 

periaatteessa neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamaan kantaan 

Keskeisin toimielinten välisissä keskusteluissa käsitelty kysymys liittyi pilottitutkimusten 

käyttöönottoon ja niiden luonteeseen. Tällaisia tutkimuksia oli ehdotettu kompromissina 

vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöön sisällyttää asetukseen lisämuuttujia 

sisävesiväylien henkilöliikenteen osalta.  

Uudessa 4 a artiklassa säädetään, että komissio käynnistää vapaaehtoisia pilottitutkimuksia, 

jotka jäsenvaltioiden on suoritettava ja joista saadaan tietoja sisävesiväylien 

henkilöliikenteeseen ja sisävesiliikenteen rajat ylittäviin kuljetuspalveluihin liittyvien 

tilastotietojen saatavuudesta. Komissio (Eurostat) määrittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 

asianmukaisen tilastollisen menetelmän. Pilottitutkimuksia rahoitetaan lisäksi tarvittaessa 

unionin yleisestä talousarviosta unionin lisäarvo huomioon ottaen. Komissio voi näin ollen 

hyväksyä uuden artiklan.  

Komissio voi hyväksyä tarkistuksen 10 (7 artiklan uusi 3 a ja 3 b kohta) sisällön, joka liittyy 

laatukriteerejä koskeviin sääntöihin, koska se on asetuksen (EY) N:o 223/2009
4
 mukainen. 

Siinä myös säädetään, että laatuselvitysten yksityiskohtaisten järjestelyjen, rakenteen, 

jaksotuksen ja vertailukelpoisuutta koskevien seikkojen vahvistaminen hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksillä.   

Tarkistuksessa 11 (8 artikla) edellytetään komission antavan kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden välein eikä kolmen vuoden välein, kuten Euroopan 

parlamentti ehdotti.  

3.2.2. Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty neuvoston ensimmäisessä 

käsittelyssä vahvistamaan kantaan 

Neuvoston kantaan ei sisällytetty tärkeimpiä uusien muuttujien nimenomaiseen lisäämiseen 

liittyviä tarkistuksia.  

                                                 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
3 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, 

Euroopan tilastoista (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164). 
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3.3 Neuvoston muuttamat säännökset ja komission kanta niihin 

2 artiklan 5 kohta, 3 artikla ja 4 artiklan 4 kohta liittyvät säädösvallan siirtoon. Komission 

valta säilytetään mutta tietyin rajoituksin. Komissiolle annetaan valta antaa delegoituja 

säädöksiä ainoastaan i) kynnysarvon nostamiseksi, ii) olemassa olevien määritelmien 

mukauttamiseksi tai uusien määritelmien vahvistamiseksi kansainvälisellä tasolla käytettyjen 

määritelmien muutosten huomioon ottamiseksi sekä iii) liitteiden mukauttamiseksi, jotta 

otetaan huomioon koodeja ja luokitusta koskevat muutokset kansainvälisellä tasolla tai asiaa 

koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä. 

Neuvoston kannassa täsmennetään myös, että käyttäessään tätä valtaansa komission on 

varmistettava, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille 

tai vastaajille. Komission on lisäksi perusteltava asianmukaisesti näissä delegoiduissa 

säädöksissä säädetyt toimenpiteet ja hyödynnettävä tarvittaessa kustannustehokkuusanalyysia, 

mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 

arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista. 

Siirretyn säädösvallan käyttämistä koskeva vakiomuotoinen johdanto-osan kappale ja 9 artikla 

ovat paremmasta lainsäädännöstä tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaiset. 

Komissio hyväksyy edellä mainitut muutokset. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio tukee saavutettua kompromissia, joka istuu komission pyrkimyksiin 

yhdenmukaistaa Lissabonin sopimusta edeltävää lainsäädäntöä. Joistakin rajoitteista 

huolimatta se muodostaa hyvän tasapainon delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten 

välillä. Lisäksi pilottitutkimukset tarjoavat sopivan vastauksen Euroopan parlamentin 

alkuperäiseen pyyntöön. Teksti on esimerkki paremmasta lainsäädännöstä tehdyn uuden 

toimielinten välisen sopimuksen onnistuneesta soveltamisesta. 
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