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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 direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 

2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/87/EG 

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07532/2/2016 – C8-

0227/2016), 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 

den 21 januari 20141, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 20142, 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet3, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0622), 

– 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 (A8-0256/2016). 

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 EUT C 177, 11.6.2014, s. 58. 
2 EUT C 126, 26.4.2014, s. 48. 
3 Antagna texter, 15.4.2014, P7_TA(2014)0343. 
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MOTIVERING 

Parlamentets prioriteringar 

Vid första behandlingen stödde parlamentet en enhetlig tillämpning av de gemensamma 

tekniska föreskrifterna för fartyg i inlandssjöfart i unionen i syfte att garantera en hög 

säkerhetsnivå och god effektivitet för inlandssjöfarten. Parlamentet ställde sig också positivt 

till en snabb anpassning av standarder till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med 

hänsyn till standarder som har utvecklats av internationella organisationer, särskilt Cesni 

(europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten) inom ramen för 

Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen. Parlamentet föreslog också en periodisk 

treårsöversyn av direktivet för att granska mekanismerna för samarbete med de internationella 

organisationer som berörs. 

För att garantera samstämmigheten med annan EU-lagstiftning, särskilt med direktiv 

2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, efterlyste parlamentet 

antagandet av delegerade akter för att införa tekniska föreskrifter för fartyg som drivs med 

flytande naturgas (LNG). 

Huvudsakliga resultat: 

Parlamentet och rådet var ense om det övergripande syftet med direktivet, som är att 

tillhandahålla en harmoniserad och sammanhängande ram för att säkerställa att 

säkerhetsnivån för fartyg i inlandssjöfart är enhetlig. Båda institutionerna stödde en rationell 

användning av resurser för utvecklandet av tekniska standarder och anpassning av dem till 

den vetenskapliga och tekniska utvecklingen med hjälp av standarder som tagits fram av 

internationella organisationer, särskilt Cesni. 

Rådet och parlamentet hade dock avvikande synpunkter på hur bilagorna med de tekniska 

standarderna skulle anpassas. Parlamentet kunde inte stöda utnyttjandet av en dynamisk 

referens när det gäller en automatisk anpassning av direktivets bilagor till den europeiska 

standard som har utvecklats i Cesni. En sådan dynamisk referens skulle ha gett rådet ensam 

beslutsbefogenhet genom att kringgå Europaparlamentets befogenheter i egenskap av 

medlagstiftare. Det bör understrykas att det internationella organet Cesni endast består av 

EU:s medlemsstater och Schweiz. Därför är det viktigt att anpassningen av tekniska 

standarder även i fortsättningen sker genom antagande av delegerade akter. Det bör också 

betonas att samarbetsmekanismen med Cesni kommer att behöva ses över inom fem år. 

Förhandlingar: 

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 april 

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

den 26 mars 2015, inleddes informella förhandlingar i syfte att nå en tidig överenskommelse 

vid andra behandlingen under de luxemburgska och nederländska rådsordförandeskapen. 

Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde en överenskommelse om ärendet den 17 

mars 2016. Resultatet av förhandlingarna godkändes av TRAN-utskottet den 7 april 2016. På 

grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till 

Ständiga representanternas kommitté, att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna 

rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter en juridisk och språklig 
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kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed 

överenskommelsen, den 17 mars 2016. 
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