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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10580/1/2015 – C8-

0417/2015), 

– med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den 

rumänska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om 

tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet 

till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 

juli 20131, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 20132, 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen3 av ärendet, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0031), 

– 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 (A8-0056/2016), 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

                                                 
1  EUT C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2  EUT C 356, 5.12.2013, s. 92. 
3  Antagna texter 26.2.2014, P7_TA(2014)0150. 



2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution. 

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

ståndpunkt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

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

funktionssätt. 

5. 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, tillsammans med kommissionens 

uttalande om detta, i Europeiska unionens officiella tidning. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

Uttalande av kommissionen om förklarande dokument 

 

Kommissionen erinrar om att Europaparlamentet, rådet och kommissionen i sin gemensamma 

politiska förklaring av den 27 oktober 2011 om förklarande dokument anger att de är 

medvetna om att den information som medlemsstaterna lämnar till kommissionen om 

införlivande av direktiv i nationell rätt måste vara tydlig och precis för att underlätta för 

kommissionen att utföra uppgiften att övervaka tillämpningen av unionsrätten. I föreliggande 

ärende kunde förklarande dokument ha varit användbara i detta syfte. Kommissionen beklagar 

att den slutliga texten inte innehåller bestämmelser i detta hänseende. 

 

 

 


