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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
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 förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska 
unionen
(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0567),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0384/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 
Oktober 20181,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0004/2019).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 391/2009
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla erkända organisationer ska 
regelbundet och minst vartannat år 
bedömas av kommissionen i samverkan 
med den medlemsstat eller de 
medlemsstater som bemyndigat dem i 
enlighet med artikel 3.2 i direktiv 
2009/15/EG, i syfte att kontrollera att 
organisationerna fullgör förpliktelserna 
enligt denna förordning och uppfyller 
minimikriterierna i bilaga I. Bedömningen 
ska begränsas till den del av de erkända 
organisationernas verksamhet som 
omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde.”

1. Alla erkända organisationer ska 
regelbundet och minst vartannat år 
bedömas av kommissionen i samverkan 
med den medlemsstat eller de 
medlemsstater som bemyndigat dem i 
enlighet med artikel 3.2 i direktiv 
2009/15/EG, i syfte att kontrollera att 
organisationerna fullgör förpliktelserna 
enligt denna förordning och uppfyller 
minimikriterierna i bilaga I. Bedömningen 
ska begränsas till den del av de erkända 
organisationernas verksamhet som 
omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde. Kommissionen ska 
underlätta för medlemsstaterna att delta i 
bedömningen genom att upprätta ett 
tillsynsprogram som medlemsstaterna kan 
använda för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt IMO:s resolution A.1070(28) och 
artikel 9 i direktiv 2009/15/EG.”
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MOTIVERING

1. Nuläget

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet 
med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens hela primär- 
och sekundärrätt kommer att upphöra att gälla för Förenade kungariket från och med den 
30 mars 2019. Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland.

EU:s lagstiftning om sjötransporter kommer därmed inte längre att gälla för Förenade 
kungariket. Ett av de områden i EU-rätten som kommer att påverkas är erkännandet på 
unionsnivå av organisationer som tillhandahåller tjänster för inspektion och tillsyn av fartyg 
som för medlemsstaters flagg (nedan kallade erkända organisationer).

Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009 ska organisationer som utför inspektioner på 
och utövar tillsyn av fartyg och som erkänns på unionsnivå av kommissionen bedömas minst 
vartannat år av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som lämnade in den 
ursprungliga begäran om erkännande av organisationen (nedan kallad sponsormedlemsstat).

Av artiklarna 7 och 8 i förordningen följer att för att kunna fortsätta att omfattas av 
unionserkännande måste erkända organisationer fortsätta att uppfylla de krav och 
minimikriterier som anges i bilaga I till förordningen. Detta kontrolleras vid den 
återkommande förnyade bedömning som genomförs av kommissionen och 
sponsormedlemsstaten enligt artikel 8.1.
Från och med utträdet kommer Förenade kungariket inte längre att kunna delta i de 
bedömningar som utförs enligt artikel 8.1 i förordningen med avseende på de organisationer 
som har Förenade kungariket som sponsormedlemsstat. Följaktligen kan den fortsatta 
giltigheten när det gäller erkännandet av dessa organisationer på unionsnivå komma att 
ifrågasättas, och den kan inte klargöras med tillräcklig rättslig säkerhet enligt förordningens 
nuvarande bestämmelser.

Det faktum att organisationerna eventuellt förlorar sitt unionserkännande till följd av 
Förenade kungarikets utträde skulle kunna få negativa konsekvenser för konkurrens- och 
attraktionskraften för flaggen hos de av EU-27:s medlemsstater som har bemyndigat dessa 
erkända organisationer att agera för deras räkning avseende att utföra lagstadgad inspektion, 
tillsyn och certifiering av fartyg. De berörda erkända organisationerna har för närvarande 
avtal om bemyndigande med de flesta av EU-27:s medlemsstater, och efter Förenade 
kungarikets utträde kommer dessa medlemsstater inte att kunna använda de berörda erkända 
organisationerna för de flottor som för deras flagg. Samtidigt kommer fartygsägare som 
använder dessa organisationer även för klassificering att ställas inför dilemmat att antingen 
behöva flagga ut sina fartyg till ett land utanför EU eller riskera att behöva bryta sina 
nuvarande privata kontrakt för klassificering av fartyg med berörda organisationer.

2. Kommissionens förslag

Kommissionens förslag skulle ändra artikel 8.1 i förordningen genom att ersätta det 
nuvarande kravet, enligt vilket endast sponsormedlemsstaten ska delta i den regelbundna 
bedömning som utförs av kommissionen, med en bestämmelse om att vilken som helst av de 
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medlemsstater som har bemyndigat en av de erkända organisationerna ska delta. Därigenom 
skulle bedömningen kunna utföras av kommissionen tillsammans med vilken som helst av de 
medlemsstater som har bemyndigat den berörda erkända organisationen att agera för deras 
räkning för de syften som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG, och inte endast 
sponsormedlemsstaten.

3. Föredragandens förslag

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och anser att det skulle råda bot på 
osäkerheten om rättsläget på området för erkända organisationer genom Förenade kungarikets 
utträde, och att det skulle trygga driftskontinuiteten för de berörda fartygsägarna och 
konkurrenskraften för flaggen hos de av EU-27:s medlemsstater som arbetar med de berörda 
organisationerna.

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ska antas utan ändringar.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets 
utträde ur Europeiska unionen
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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