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РЕГЛАМЕНТ (EС) 2016/… 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от …

за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища 

по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 

правомощия за приемането на определени мерки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

1 Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в 
Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 18 юли 2016 г. (все още 
непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от …(все 
още непубликувана в Официален вестник).
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като имат предвид, че:

(1) Като следствие от влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския 

съюз („Договорът“) е необходимо предоставените на Комисията правомощия да 

бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора.

(2) Във връзка с приемането на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета1, Комисията с изявление2 пое ангажимент да направи преглед, в 

съответствие със заложените в Договора критерии, на всички законодателни актове, 

които преди влизането в сила на Договора от Лисабон, не са били адаптирани в 

съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

(3) В Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета3 на 

Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от неговите 

разпоредби.

(4) С оглед привеждането в съответствие на Регламент (ЕО) № 1365/2006 с членове 290 

и 291 от Договора, изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията от 

посочения регламент, следва да се заменят с правомощия за приемане на делегирани 

актове и актове за изпълнение.

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

2 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.
3 Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и 
за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 1).
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(5) По отношение на Регламент (ЕО) № 1365/2006, с цел да бъдат взети под внимание 

тенденциите в икономическото и техническото развитие и промените в 

определенията, приети на международно равнище, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора 

във връзка с изменение на посочения регламент за повишаване на … прага над 

1 000 000 тона за статистическо обхващане на превоза по вътрешни водни пътища, за 

адаптиране на определенията или въвеждане на нови определения, както и за 

адаптиране на приложенията към Регламент (ЕО) № 1365/2006, така че да бъдат 

отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище или в 

съответните законодателни актове на Съюза. От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 

13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1. По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите 

членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните 

актове.

(6) Комисията следва да гарантира, че посочените делегирани актове не водят до 

значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

1 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1..
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(7) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 1365/2006, 

на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане 

на реда и условията относно предаването на данни, включително стандартите за 

обмен на данни, както и относно разпространението на резултатите от страна на 

Комисията (Евростат), а също и с цел разработване и публикуване на 

методологически изисквания и критерии, целящи осигуряване на качеството на 

изготвените данни. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011.

(8) В съответствие с принципа на пропорционалност, за да се постигне основната цел за 

привеждане на предоставените на Комисията правомощия в съответствие с 

разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора, е необходимо и целесъобразно да се 

определят правила за това привеждане в съответствие в областта на статистиката на 

транспорта. С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на 

поставената цел в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския 

съюз.

(9) Необходимо е Комисията да осигури провеждането на пилотни проучвания относно 

наличността на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по 

вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.
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Съюзът следва допринесе за покриване на разходите от провеждането на тези 

пилотни проучвания. Този принос следва да бъде под формата на безвъзмездно 

финансиране, предоставено на националните статистически институти и други 

национални органи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета1 и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета2.

(10) С цел да се гарантира правна сигурност процедурите за приемане на мерки, които са 

започнали, но не са приключили до влизането в сила на настоящия регламент, не се 

засягат от настоящия регламент.

(11) Поради това Регламент (ЕО) № 1365/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

1 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. 
относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на 
Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на 
Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности 
(OB L 87, 31.3.2009г., стр. 164).

2 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1).
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Член 1

Регламент (ЕО) № 1365/2006 се изменя, както следва:

(1) В член 2 се добавя следният параграф:

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 9 във връзка с изменението на параграф 2 от настоящия 

член за повишаване на прага на статистическо обхващане на вътрешния воден 

транспорт, посочен в същия параграф, за да се вземат предвид тенденциите в 

икономическото и техническото развитие. При упражняването на това 

правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до 

значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. 

Освен това, Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които 

се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, 

анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за 

респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, 

параграф 3, буква в) от Регламент (EО) № 223/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета.

______________

* Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 
2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа 
информация на Статистическата служба на Европейските общности, на 
Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009 г., 
стр. 164).“.
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(2) В член 3 се добавят следните алинеи:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 9 във връзка с изменението на настоящия член за адаптиране на 

определенията, съдържащи се в него, или въвеждане на нови определения, за да се 

вземат предвид съответните определения, изменени или приети на международно 

равнище.

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните 

актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или 

респондентите. Освен това, Комисията надлежно обосновава статистическите 

действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е 

необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за 

респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, 

буква в) от Регламент (EО) № 223/2009.“.

(3) В член 4 се добавя следният параграф:

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 9 във връзка с изменението на приложенията, така че да 

бъдат отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно 

равнище или в съответните законодателни актове на Съюза. При 

упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните 

актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или 

респондентите. Освен това, Комисията надлежно обосновава статистическите 

действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е 

необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на 

тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в 

член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (EО) № 223/2009. “.
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(4) Вмъква се следният член:

„Член 4а

Пилотни проучвания

1. До … [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията, в 

сътрудничество с държавите членки, разработва подходяща методология за 

съставяне на статистики относно пътническия транспорт по вътрешни водни 

пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.

2. До … [36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията 

поставя началото на доброволни пилотни проучвания, които да се извършат от 

държавите членки, предоставящи данни в обхвата на настоящия регламент 

относно наличието на статистически данни, свързани с пътническия транспорт 

по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни 

услуги. Пилотните проучвания имат за цел оценка на приложимостта на тези 

нови набори данни, разходите за свързаните набори данни и предполагаемото 

качество на статистиките.

3. До … [48 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията 

представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите 

от тези пилотни проучвания. В зависимост от резултатите от този доклад, 

когато е целесъобразно, Комисията представя в разумен срок законодателно 

предложение до Европейския парламент и до Съвета за изменение на 

настоящия регламент по отношение на статистиките относно пътническия 

транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични 

транспортни услуги.

4. Общият бюджет на Съюза допринася за финансирането на тези пилотни 

проучвания, когато е целесъобразно и като се взема предвид добавената 

стойност на Съюза.“.
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(5) В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията 

относно предаването на данни на Комисията (Евростат), включително 

стандартите за обмен на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“.

(6) В член 6 се добавя следната алинея:

„Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно 

разпространението на резултатите. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“.

(7) В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методологическите 

изисквания и критерии, разработени с цел осигуряване на качеството на 

получените данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“.

(8) В член 7 се добавят следните параграфи:

„4. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на 

предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 223/2009.

5. Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят подробно редът 

и условията, структурата, периодичността и елементите за сравнимост на 

докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие 

с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“.
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(9) Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Доклади относно изпълнението

До 31 декември 2020 г. и на всеки пет години след това Комисията, след 

консултации с Комитета на Европейската статистическа система, представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета , относно изпълнението на настоящия 

регламент и бъдещото развитие.

В този доклад Комисията взема предвид съответната информация, представена от 

държавите членки, относно възможните подобрения и нужди на потребителите. По-

специално този доклад:

а) дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и 

потребителите на статистическата информация от представената статистика по 

отношение на направените разходи;

б) дава оценка на качеството на предаваните данни и на използваните методи за 

събиране на данни.“.

(10) Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия.
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2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, 

член 3 и член 4, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, 

считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно 

от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, 

освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, 

параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент 

или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след 

публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на 

по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество (*).

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно Европейския парламент и на Съвета.
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6. Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 3 или член 4, 

параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако 

преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на 

Съвета.

______________

() OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.

(11) Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, 

създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(*).

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011.

______________

(*) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 
55, 28.2.2011 г., стр. 13).“.
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(12) Приложение Ж се заличава.

Член 2

Настоящият регламент не засяга процедурите за приемане на мерки, предвидени в 

Регламент (ЕО) № 1365/2006, които са започнали, но не са приключили преди влизането в 

сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 28 юни 2013 г. Комисията представи на Съвета и на Европейския парламент 

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни 

водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и 

изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки.

2. Европейският парламент прие своята позиция на първо четене на пленарното си 

заседание на 11 март 2014 г.

3. Проведена беше една неформална тристранна среща на 25 ноември 2014 г. с 

представители на трите институции. По време на тази среща беше постигнато съгласие 

по окончателен компромисен текст.

4. На 19 декември 2014 г. Корепер взе под внимание, но не одобри компромиса, постигнат 

по време на тристранната среща, като основният въпрос беше за задължителните 

пилотни проучвания относно данните на пътниците, които да се извършват от 

държавите членки.

5. Впоследствие се състояха интензивни неформални преговори между няколко 

последователни председателства: (латвийско, люксембургско и нидерландско) и 

Европейския парламент и Комисията.
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6. На 27 април 2016 г. Корепер предостави на председателството нов мандат, за да 

постигне компромис, който да удовлетворява съзаконодателите.

7. Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) постигна съгласие по текста на мандата и 

на 24 май 2016 г. председателят на комисията изпрати писмо до председателя на 

Комитета на постоянните представители, в което се посочва, че ако Съветът приеме 

позицията си на първо четене, в съответствие с текста на мандата, приет на 27 април 

2016 г., той ще препоръча на пленарното заседание позицията на Съвета да бъде приета 

без изменение на второ четене на Парламента, след проверка от юрист-лингвистите.

8. На 6 юни 2016 г. Съветът потвърди политическото си съгласие по компромисния текст 

на регламента.

II. ЦЕЛ

9. Проектът за регламент има за цел да приведе Регламент (ЕО) № 471/2009 относно 

статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища в съответствие с ДФЕС 

по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 

правомощия за приемането на определени мерки.
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III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

10. След гласуването на пленарното заседание Европейският парламент и Съветът 

проведоха преговори с цел да сключат споразумение на второ четене въз основа на 

позицията на Съвета на първо четене, която Парламентът да бъде в състояние да 

одобри. Текстът на позицията на Съвета на първо четене отразява напълно компромиса, 

постигнат между двата законодателни органа.

11. Основните ключови въпроси между двете институции бяха искането на Европейския 

парламент за допълнителни данни относно пътническия превоз по вътрешни водни 

пътища. Компромисът, договорен между Съвета и Парламента, е отразен в нов член 

„Пилотни изследвания“, който съдържа искане към Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки, да приведе в действие доброволни пилотни изследвания относно 

пътническия превоз по вътрешни водни пътища.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12. Позицията на Съвета отразява напълно компромиса, който беше постигнат в 

преговорите между Европейския парламент и Съвета със съгласието на Комисията и е 

изцяло в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество. Компромисът се потвърждава от писмото на председателя на 

Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) до председателя на Комитета на 

постоянните представители от 24 май 2016 г.
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БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I/A 
От: Генералния  секретариат на  Съвета  
До: Комитета  на  постоянните  представители/Съвета  
Относно: Проект за  регламент на  Европейския  парламент и на  Съвета  за  

изменение  на  Регламент (ЕО) №  1365/2006 относно статистиката  за  
превоза  на  товари по вътрешни водни пътища  по отношение  на  
предоставянето на  Комисията  на  делегирани и изпълнителни 
правомощия  за  приемането на  определени мерки (пъ рво  четене ) 
— Приемане  на  позицията  на  Съвета  на  първо четене  и на  
изложението на  мотивите  на  Съвета  

 

1. На 1 юли 2013 г. Комисията представи на Съвета посоченото по-горе предложение1, 

основано на член 338, параграф 1 от ДФЕС.

2. Европейският парламент прие позицията си на първо четене на 11 март 2014 г.2

3. На своето 3472-ро заседание от 6 юни 2016 г. Съветът по транспорт, телекомуникации 

и енергетика постигна политическо споразумение за позицията на Съвета на първо 

четене по посочения по-горе регламент3.

1 Док. 12091/13.
2 Док. 7420/14.
3 В съответствие с писмото от 24 май 2016 г., изпратено от председателя на Комисията 

по транспорт и туризъм на Европейския парламент до председателя на Корепер, по 
време на второто четене Европейският парламент би трябвало да одобри без 
изменения позицията на Съвета на първо четене.
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4. Комитетът на постоянните представители се приканва да предложи на Съвета да 

приеме, като точка А от дневния ред на някое от предстоящите си заседания позицията 

на Съвета на първо четене, съдържаща се в документ 9878/16 и изложението на 

мотивите, съдържащо се в документ 9878/16 ADD 1.
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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 10.8.2016 г. 

COM(2016) 507 final 

2013/0226 (COD) 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 

 

относно 

позицията на Съвета във връзка с приемането на предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по 

отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 

правомощия за приемането на определени мерки 

(текст от значение за ЕИП) 
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2013/0226 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 

 

относно 

позицията на Съвета във връзка с приемането на предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по 

отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 

правомощия за приемането на определени мерки 

(текст от значение за ЕИП) 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 

парламент и на Съвета 

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD) 

28 юни 2013 г.  

Дата на становището на Европейския икономически и социален 

комитет: 

не е приложимо 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 11 март 2014 г.  

Дата на предаване на измененото предложение: не е приложимо  

Дата на приемане на позицията на Съвета: 18 юли 2016 г.  

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложението на Комисията има за цел единствено привеждането в съответствие на 

Регламент (ЕО) № 1365/2006
1
 с Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) по отношение на делегираните и изпълнителните правомощия. 

С предложения регламент Комисията ще бъде оправомощена да приема делегирани 

актове с цел: i) приспособяване на прага за статистическо обхващане на превоза по 

вътрешни водни пътища, адаптиране на съществуващите дефиниции и приемане на 

допълнителни дефиниции и ii) адаптиране на обхвата при събирането на данни и на 

съдържанието на приложенията.  

Освен това с него ще се предоставят на Комисията изпълнителни правомощия с цел 

осигуряване на еднакви условия, които ще ѝ позволят да: i) установи стандартни 

правила във връзка с договореностите относно предаването от държавите членки на 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. 

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (ОВ L 264, 25.9.2006 г., 

стр. 1). 
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данни на Комисията (Евростат), включително стандартите за обмен на данни, както и 

относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат), и ii) 

разработи и публикува методически изисквания и критерии, целящи осигуряване на 

качество на получените данни, в съответствие с процедурата по разглеждане, 

предвидена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011
2
.  

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1 Коментари от общ характер 

Позицията на Съвета отразява, от една страна, постигнатата по време на тристранните 

обсъждания договореност между Съвета, Комисията по транспорт и туризъм на 

Европейския парламент и Европейската комисия, и новото Междуинституционално 

споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
3
, от друга.  

Съветът прие позицията си на първо четене на 18 юли 2016 г.  

Позицията на Съвета е приемлива за Комисията. 

3.2 Коментари по измененията, приети от Европейския парламент 

3.2.1. Изменения, внесени от Европейския парламент, които са включени изцяло, 

отчасти или по принцип в позицията на Съвета на първо четене 

Основният въпрос, който бе засегнат по време на междуинституционалните 

обсъждания, беше въвеждането на пилотни проучвания и какъв характер да имат те. 

Тези проучвания бяха предложени като компромисно решение в отговор на искането на 

Европейския парламент за включване в регламента на допълнителни променливи 

относно превоза на пътници по вътрешни водни пътища.  

В новия член 4а се предвижда, че Комисията ще постави началото на доброволни 

пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки, предоставящи данни 

относно наличието на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по 

вътрешни водни пътища и трансграничните услуги по вътрешни водни пътища. 

Комисията (Евростат) ще работи съвместно с държавите членки с цел определяне на 

подходящата статистическа методология. Освен това общият бюджет ще допринася за 

финансирането на тези пилотни проучвания, когато е целесъобразно и като се взема 

предвид добавената стойност за Съюза. Поради това новият член е приемлив за 

Комисията.  

Съдържанието на изменение 10 (член 7, нови параграфи 3а и 3б) относно правилата, 

свързани с критериите за качество, е приемливо за Комисията, тъй като те са в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009
4
. В него се предвижда също така 

приемането посредством актове за изпълнение на спецификации относно условията, 

структурата, периодичността и елементите за сравнимост на докладите за качеството.   

В изменение 11 (член 8) е залегнало изискването Комисията да представя доклад пред 

Европейския парламент и Съвета веднъж на всеки пет, а не на всеки три години, както 

бе предложено от Европейския парламент.  

                                                 
2 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 

държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 
3 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
4 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 

европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164). 
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3.2.2. Изменения, внесени от Европейския парламент, които не са включени в 

позицията на Съвета на първо четене 

Основните изменения, свързани с изричното добавяне на нови променливи, не бяха 

включени в позицията на Съвета.  

3.3 Изменени от Съвета разпоредби и позицията на Комисията по тях 

Член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4 са свързани с делегирането на 

правомощия. Оправомощаването на Комисията се запазва, но с известни ограничения. 

Комисията ще бъде оправомощена да приема делегирани актове само с оглед: 

i) въвеждане на по-високи прагови стойности; ii) адаптиране на съществуващите 

определения или приемане на нови определения с цел отразяване на промените в 

определенията, използвани на международно равнище, и iii) адаптиране на 

приложенията с цел отразяване на промените в кодификацията и номенклатурата на 

международно равнище или в относимото законодателство на Европейския съюз. 

В позицията на Съвета освен това се уточнява, че при упражняването на това 

правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна 

допълнителна тежест за държавите членки и респондентите. Наред с това Комисията 

има задължението надлежно да обосновава мерките, предвидени в делегираните актове, 

като използва, ако е необходимо, анализа на тяхната разходна ефективност, 

включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е 

предвидено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009. 

Стандартното съображение и член 9 относно упражняването на делегирането на 

правомощия са в съответствие с новото Междуинституционално споразумение за по-

добро законотворчество. 

Комисията подкрепя изложеното по-горе. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията подкрепя постигнатия компромис, тъй като е съобразен с усилията на 

Комисията за привеждане в съответствие на законодателството, прието преди 

влизането в сила на Договора от Лисабон. Въпреки някои ограничения, по този начин 

се осигурява добър баланс между делегирани актове и актове за изпълнение. Освен 

това пилотните проучвания представляват подходящ отговор на първоначалното искане 

на Европейския парламент. Текстът е пример за успешно прилагане на новото 

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. 
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