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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de 

binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden 

aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen 

(098780/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09878/2016 – C8-0358/2016), 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0484), 

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 76 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme 

(A8-0298/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing; 

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 

overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie te ondertekenen; 

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 

procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 

zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Aangenomen teksten van 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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TOELICHTING 

Prioriteiten van het Parlement: 

 

In eerste lezing breidde het Parlement de werkingssfeer van de verordening betreffende de 

statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren uit tot het personenvervoer. Het 

Parlement was van oordeel dat een succesvol beleid tot versterking van de rol van de 

binnenvaart in de vervoerssector gestoeld moest zijn op betrouwbare statistieken inzake zowel 

goederen als personen. Door de uitbreiding van de werkingssfeer van de bestaande 

verordening zou het vervoer over de binnenwateren op gelijke voet worden gesteld met het 

zee-, lucht- en wegvervoer, waarvoor statistische gegevens inzake zowel goederen als 

personen worden verzameld. 

 

Het Parlement heeft tevens de afstemming van de verordening op de bepalingen van het 

Verdrag (artikelen 290 en 291) gesteund voor wat de aan de Commissie verleende 

gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden betreft. Het Parlement heeft de aan de Commissie 

verleende bevoegdheden echter beperkt en beter gedefinieerd.  

 

Belangrijkste resultaten: 

 

Het Parlement en de Raad zijn overeengekomen het vervoer van personen over de 

binnenwateren te bezien in het kader van de verordening. Zij hebben de eerste stappen 

vastgesteld in de richting van de integratie van statistische gegevens over personenvervoer in 

de verordening. Allereerst zal de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, een methode 

ontwikkelen voor het verzamelen van statistieken inzake personenvervoer over de 

binnenwateren. Vervolgens zal de Commissie van start gaan met vrijwillige verkennende 

studies om de haalbaarheid van de nieuwe gegevensverzamelingen te onderzoeken. Ten slotte 

zal de Commissie de resultaten van deze studies voorleggen aan het Parlement en de Raad en 

nadenken over een voorstel tot herziening van de verordening. De financiering van deze 

proefprojecten moet vanuit de EU-begroting worden ondersteund. 

 

Het Parlement en de Raad zijn overeengekomen de bevoegdheden van de Commissie om 

gedelegeerde handelen vast te stellen te beperken. Er mogen uitsluitend gedelegeerde 

handelingen worden vastgesteld om de verordening aan te passen aan veranderingen in de 

codering en classificatie op internationaal niveau en om drempels te verhogen. De duur van de 

delegatie is beperkt tot vijf jaar. Het moet worden opgemerkt dat deze verordening een van de 

eerste wetgevingsinstrumenten is om de bepalingen inzake gedelegeerde handelingen uit te 

voeren overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven". 

 

Onderhandelingen: 

 

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 11 maart 2014 en 

het besluit van de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) om onderhandelingen op te starten 

op 13 oktober 2014 is er een informele trialoog georganiseerd tijdens het Italiaanse 

voorzitterschap van de Raad op 25 november 2014. Hierna vonden er onderhandelingen met 

het oog op een akkoord in vervroegde tweede lezing plaats tijdens het Letse, Luxemburgse en 

Nederlandse voorzitterschap. De onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad 

bereikten via de schriftelijke procedure op 11 mei 2016 overeenstemming over het dossier. De 

tekst die tijdens de onderhandelingen tot stand is gekomen, werd door de Commissie vervoer 
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en toerisme op 24 mei 2016 goedgekeurd. Op basis van de goedkeuring in TRAN heeft de 

voorzitter van de commissie in zijn brief aan het Comité van permanente vertegenwoordigers 

aangegeven dat hij de plenaire vergadering zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen 

met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie 

hechtte de Raad goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en werd de overeenkomst van 

18 juli 2016 bekrachtigd. 
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