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Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från 

hamnar ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2010 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om rapporteringsformaliteter för fartyg som 

ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om 

upphävande av direktiv 2002/6/EG (KOM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2009)0011), 

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0030/2009), 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 

”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 

beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665), 

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 

november 20091, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 17 juni 20092, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0064/2010). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner de gemensamma uttalandena av parlamentet, rådet och 

kommissionen, vilka är bifogade till resolutionen. 

3. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på kommissionens uttalande, vilket är bifogat 

till resolutionen. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2010 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om 

rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i 

medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2010/65/EU) 



 

BILAGA 

 

 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om utfärdande av 

intyg om lotsdispens 

 

I syfte att underlätta för närsjöfart, och med beaktande av de normer för lotstjänster som redan 

fastställts i många medlemsstater och den roll som fartygslotsar spelar för att främja 

sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön anser Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen att det finns ett behov av att överväga ett tydligt regelverk för utfärdandet av intyg 

om lotsdispens i kusthamnar i EU i linje med målet för kommissionens meddelande om att inrätta 

ett område för sjötransport utan hinder och kommissionens meddelande om en europeisk 

hamnpolitik (KOM(2007)0616). Man måste också beakta att varje lotsområde kräver utvecklad 

specialistkunskap och lokalkännedom. I samarbete med berörda parter kommer kommissionen 

inom kort att behandla denna fråga med beaktande av betydelsen av sjösäkerhet och skyddet av 

den marina miljön, särskilt när det gäller tillämpningen av relevanta, transparenta och 

proportionerliga villkor. Kommissionen kommer att meddela övriga institutioner resultaten av sin 

granskning och, om så är lämpligt, föreslå ytterligare insatser. 

 

 

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i detta direktiv inte ska 

påverka institutionernas eventuellt kommande ståndpunkter när det gäller genomförandet av 

artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller enskilda rättsakter som 

innehåller sådana bestämmelser. 

 

 

Uttalande från kommissionen om anmälan av delegerade akter 

 

Europeiska kommissionen noterar att Europaparlamentet och rådet anser att man vid anmälan av 

delegerade akter ska beakta institutionernas lediga perioder (vinter, sommar och val till 

Europaparlamentet) förutom när det i lagstiftningsakterna anges att ett skyndsamt förfarande ska 

tillämpas, så att Europaparlamentet och rådet kan utöva sina befogenheter inom de tidsfrister som 

fastslagits i den berörda lagstiftningsakten, och kommissionen är beredd att handla i 

överensstämmelse med detta. 


