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PR_COD_2app 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre 

vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och 

genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09878/1/2016– 

C8-0358/2016), 

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0484), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen, 

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 

turism (A8-0298/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 

ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 Antagna texter, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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MOTIVERING 

 

Parlamentets prioriteringar 

 

Vid första behandlingen utökade parlamentet tillämpningsområdet för förordningen om 

statistik över godstransporter på inre vattenvägar till att även omfatta passagerartransporter. 

Parlamentet ansåg att en framgångsrik politik för att främja de inre vattenvägarnas roll inom 

transportsektorn bör grunda sig på tillförlitlig statistik som omfattar både gods- och 

passagerartransporter. Utökandet av tillämpningsområdet för den nuvarande förordningen 

skulle jämställa transport på inre vattenvägar med den maritima transportsektorn och med 

luftfarts- och vägtransportsektorn, för vilka man sammanställer statistik om både gods och 

passagerare. 

 

Parlamentet understödde även anpassningen av förordningen till bestämmelserna i fördraget 

(artiklarna 290 och 291) när det gäller delegerade befogenheter och 

genomförandebefogenheter som ges till kommissionen. Parlamentet begränsade dock och 

definierade närmare kommissionens befogenheter.  

 

Huvudsakliga resultat 

 

Parlamentet och rådet enades om att persontransporter på inre vattenvägar ska behandlas inom 

ramen för förordningen. De fastställde de första stegen mot att inbegripa statistiska uppgifter 

om passagerartransporter i förordningen. För det första kommer kommissionen i samarbete 

med medlemsstaterna att utveckla en metod för att sammanställa statistik om 

passagerartransporter på inre vattenvägar. Som ett andra steg kommer kommissionen att 

inleda frivilliga pilotstudier för att undersöka genomförbarheten av de nya datainsamlingarna. 

Som ett sista steg kommer kommissionen att lägga fram resultaten av dessa undersökningar 

till parlamentet och rådet och överväga att lägga fram ett förslag om en översyn av 

förordningen. Dessa pilotprojekt bör finansieras med stöd av EU-budgeten. 

 

Parlamentet och rådet enades om att begränsa kommissionens befogenheter att anta 

delegerade akter. Delegerade akter bör endast antas för att anpassa förordningen till ändringar 

i kod och nomenklatur på internationell nivå och för att höja tröskelvärden. Delegeringens 

varaktighet har begränsats till fem år. Det bör nämnas att denna förordning är bland de första 

lagstiftningsakter som tillämpar bestämmelserna om delegerade akter enligt det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. 

 

Förhandlingar 

 

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 11 mars 

2014 och efter beslutet från utskottet för transport och turism (TRAN) att inleda förhandlingar 

den 13 oktober 2014 hölls ett informellt trepartsmöte under det italienska 

rådsordförandeskapet den 25 november 2014. Därefter följde förhandlingar i syfte att nå en 

tidig överenskommelse vid andra behandlingen under de lettiska, luxemburgska och 

nederländska ordförandeskapen.  Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde en 

överenskommelse genom skriftligt förfarande den 11 maj 2016. Resultatet av förhandlingarna 

godkändes av TRAN-utskottet den 24 maj 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog 

sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till Ständiga representanternas kommitté, att 
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rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

utan ändringar. Efter en juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första 

behandlingen och bekräftade därmed överenskommelsen av den 18 juli 2016. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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