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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta 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 

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09878/1/2016 – C8-

0358/2016), 

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan1 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0484), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-

0298/2016), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 

menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 

neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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PERUSTELUT 

 

Parlamentin ensisijaiset tavoitteet 

 

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti laajensi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen 

tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen soveltamisalan koskemaan henkilöliikennettä. 

Parlamentti katsoi, että sisävesinavigoinnin roolia tehostavan onnistuneen liikennepolitiikan 

olisi perustuttava luotettaviin tilastoihin, jotka kattavat sekä tavara- että henkilöliikenteen. 

Voimassa olevan asetuksen soveltamisalan laajentaminen saattaisi sisävesiliikenteen samaan 

asemaan meri-, ilma- ja maantieliikenteen kanssa, joiden osalta kerätään tilastoja sekä 

tavaroista että matkustajista. 

 

Parlamentti tuki myös asetuksen saattamista perussopimuksen määräysten (290 ja 291 artikla) 

mukaiseksi komissiolle siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan osalta. Parlamentti 

kuitenkin rajoitti ja määritteli tarkemmin komissiolle annettua toimivaltaa. 

 

Tärkeimmät saavutukset 

 

Parlamentti ja neuvosto sopivat sisävesiliikenteen henkilöliikenteen käsittelystä asetuksen 

puitteissa. Ne määrittelivät ensimmäiset toimenpiteet henkilöliikenteen tilastojen 

sisällyttämiseksi asetukseen. Ensimmäinen toimenpide on, että komissio kehittää yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa menetelmiä sisävesiliikenteen henkilökuljetuksen tilastojen 

keräämiseksi. Toinen toimenpide on, että komissio käynnistää vapaaehtoisia 

pilottitutkimuksia uusien tiedonkeruumenetelmien toteutettavuuden testaamiseksi. Viimeisenä 

toimenpiteenä komissio antaa näiden tutkimusten tulokset parlamentille ja neuvostolle ja 

tarkastelee ehdotusta asetuksen tarkistamiseksi. Pilottihankkeiden rahoitusta olisi tuettava 

unionin talousarviosta. 

 

Parlamentti ja neuvosto sopivat komission toimivallan rajoittamisesta delegoitujen säädösten 

hyväksymiseen. Delegoituja säädöksiä olisi annettava ainoastaan asetuksen mukauttamiseksi 

koodauksessa ja nimikkeistössä kansainvälisellä tasolla tapahtuneisiin muutoksiin ja 

kynnysarvojen korottamiseksi. Toimivallan siirron kesto on rajattu viiteen vuoteen. On 

pantava merkille, että tämä asetus on yksi ensimmäisistä lainsäädäntötoimista, joilla pannaan 

täytäntöön delegoituja säädöksiä koskevat säännökset paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. 

 

Neuvottelut 

 

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 11. maaliskuuta 2014, ja liikenne- ja 

matkailuvaliokunta (TRAN) päätti aloittaa neuvottelut 13. lokakuuta 2014, minkä jälkeen 

järjestettiin epävirallinen trilogi Italian puheenjohtajakauden aikana 25. marraskuuta 2014. 

Sen jälkeen käytiin Latvian, Luxemburgin ja Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana 

neuvotteluja, joiden tavoitteena oli saada aikaan sopimus toisen käsittelyn varhaisessa 

vaiheessa.  Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät asiasta sopimukseen 

11. toukokuuta 2016 kirjallisella menettelyllä. Neuvottelujen lopputuloksena syntynyt teksti 

hyväksyttiin TRAN-valiokunnassa 24. toukokuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän 

perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle 

suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman 
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tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn 

kantansa, jossa vahvistettiin 18. heinäkuuta 2016 aikaansaatu sopimus. 
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