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UREDBA (EU) 2016/…

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006

o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima

u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti

Komisiji radi donošenja određenih mjera

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

1 Stajalište Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) 
i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 18. srpnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom 
listu). Stajalište Europskog parlamenta od … (još nije objavljeno u Službenom listu).
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budući da:

(1) Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”), 

ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji trebalo bi uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora.

(2) U vezi s donošenjem Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1, Komisija 

se putem Izjave2 obvezala preispitati, s obzirom na kriterije utvrđene u Ugovoru, 

zakonodavne akte koji nisu bili usklađeni s regulatornim postupkom s kontrolom prije 

stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona.

(3) Uredbom (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća3 dodjeljuju se ovlasti 

Komisiji radi provedbe nekih odredaba te uredbe.

(4) Radi usklađivanja Uredbe (EZ) br. 1365/2006 s člancima 290. i 291. Ugovora, provedbene 

ovlasti koje su dodijeljene Komisiji tom uredbom trebalo bi zamijeniti ovlastima za 

donošenje delegiranih i provedbenih akata.

1 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju 
pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem 
provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

2 SL L 55, 28.2.2011., str. 19.
3 Uredba (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o statistici 

prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima i o stavljanju izvan snage Direktive 
Vijeća 80/1119/EEZ (SL L 264, 25.9.2006., str. 1.).
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(5) U vezi s Uredbom (EZ) br. 1365/2006, kako bi se uzeli u obzir gospodarski i tehnički 

trendovi te promjene u definicijama donesenima na međunarodnoj razini, ovlast za 

donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s 

izmjenom te uredbe radi povećanja praga iznad 1 000 000 tona za statističku pokrivenost 

prijevoza unutarnjim vodnim putovima, radi prilagodbe definicija ili predviđanja novih te 

radi prilagodbe prilogâ Uredbi (EZ) 1365/2006 tako da se u njima odražavaju promjene u 

označivanju i nomenklaturi na međunarodnoj razini ili u odgovarajućim zakonodavnim 

aktima Unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede 

odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja 

provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi 

zakonodavstva od 13. travnja 2016.1 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog 

sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve 

dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno 

imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih 

akata.

(6) Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno 

opterećenje državama članicama niti davateljima podataka.

1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
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(7) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 1365/2006, provedbene 

ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji kako bi joj se omogućilo usvajanje aranžmana za 

dostavljanje podataka, uključujući standarde za razmjenu podataka, te za diseminaciju 

rezultata od strane Komisije (Eurostata) kao i razvoj i objavljivanje metodoloških zahtjeva 

i kriterija koji su oblikovani radi osiguravanja kvalitete dobivenih podataka. Te bi ovlasti 

trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(8) U skladu s načelom proporcionalnosti, radi ostvarenja temeljnog cilja usklađivanja ovlasti 

dodijeljenih Komisiji člancima 290. i 291. Ugovora potrebno je i primjereno utvrditi 

pravila za takvo usklađivanje u području statistike prijevoza. Ova Uredba ne prelazi ono 

što je potrebno za ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o 

Europskoj uniji.

(9) Komisija treba organizirati provođenje pilot-studija o dostupnosti statističkih podataka koji 

se odnose na putnički prijevoz unutarnjim vodnim putovima, uključujući prekogranične 

usluge prijevoza. 
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Unija bi trebala doprinositi pokrivanju troškova provođenja tih pilot-studija. Ti bi 

doprinosi trebali biti u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju nacionalnim 

statističkim uredima i drugim nacionalnim tijelima navedenima u članku 5. Uredbe (EZ) 

br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 

br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća2.

(10) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, ovom se Uredbom ne utječe na postupke donošenja 

mjera koji su pokrenuti, ali nisu dovršeni prije njezina stupanja na snagu.

(11) Uredbu (EZ) br. 1365/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

1 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj 
statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog 
parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu 
Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke 
Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica
(SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

2 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o 
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage 
Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
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Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1365/2006 mijenja se kako slijedi:

1. U članku 2. dodaje se sljedeći stavak:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9. u vezi s 

izmjenom stavka 2. ovog članka radi povećanja tamo navedenog praga za statističku 

pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima kako bi se uzeli u obzir 

gospodarski i tehnički trendovi. Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se 

delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje državama članicama niti 

davateljima podataka. Nadalje, Komisija propisno opravdava statistička djelovanja 

koja ti delegirani akti predviđaju, upotrebljavajući, kada je to prikladno, analizu 

isplativosti, uključujući ocjenu opterećenja za davatelje podataka i troškova 

proizvodnje, kako je navedeno u članku 14. stavku 3. točki (c) Uredbe (EZ) 

br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća*.

______________________

* Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o 
europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 
Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka 
Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici 
Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički 
program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).”.
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2. U članku 3. dodaju se sljedeći stavci:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9. u vezi s izmjenom 

ovog članka radi prilagodbe u njemu sadržanih definicija ili radi predviđanja novih kako bi 

se uzele u obzir odgovarajuće definicije izmijenjene ili donesene na međunarodnoj razini. 

Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatno 

dodatno opterećenje državama članicama niti davateljima podataka. Nadalje, Komisija 

propisno opravdava statistička djelovanja koja ti delegirani akti predviđaju, 

upotrebljavajući, kada je to prikladno, analizu isplativosti, uključujući ocjenu opterećenja 

za davatelje podataka i troškova proizvodnje, kako je navedeno u članku 14. stavku 3. 

točki (c) Uredbe (EZ) br. 223/2009.”.

3. U članak 4. dodaje se sljedeći stavak:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9. u vezi s 

izmjenom prilogâ tako da se u njima odražavaju promjene u označivanju i 

nomenklaturi na međunarodnoj razini ili u odgovarajućim zakonodavnim aktima 

Unije. Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne 

nameće znatno dodatno opterećenje državama članicama niti davateljima podataka. 

Nadalje, Komisija propisno opravdava statistička djelovanja koja ti delegirani akti 

predviđaju, upotrebljavajući, kada je to prikladno, analizu isplativosti, uključujući 

ocjenu opterećenja za davatelje podataka i troškova proizvodnje, kako je navedeno u 

članku 14. stavku 3. točki (c) Uredbe (EZ) br. 223/2009.”.
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4. Umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Pilot-studije

1. Komisija do … 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe], u suradnji s 

državama članicama, razvija odgovarajuću metodologiju za kompiliranje statistike 

putničkog prijevoza unutarnjim vodnim putovima, uključujući prekogranične usluge 

prijevoza.

2. Komisija do … 36 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] pokreće dobrovoljne 

pilot-studije koje trebaju provoditi države članice kojima se dostavljaju podaci 

obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe o dostupnosti statističkih podataka koji 

se odnose na putnički prijevoz unutarnjim vodnim putovima, uključujući 

prekogranične usluge prijevoza. Cilj je tih pilot-studija ocijeniti izvedivost tih novih 

prikupljanja podataka, troškove povezanih s prikupljanja podataka i implicitnu 

kvalitetu statistike.

3. Komisija do … [48 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] Europskom 

parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima tih pilot-studija. Ovisno o 

rezultatima tog izvješća te u razumnom roku Komisija, ako je to prikladno, 

Europskom parlamentu i Vijeću podnosi zakonodavni prijedlog izmjene ove Uredbe 

u pogledu statistike putničkog prijevoza unutarnjim vodnim putovima, uključujući 

prekogranične usluge prijevoza.

4. Općim proračunom Unije, kada je to prikladno, i uzimajući u obzir dodanu vrijednost 

Unije, doprinosi se financiranju tih pilot-studija.”.
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5. U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju aranžmani za dostavljanje 

podataka Komisiji (Eurostatu), uključujući standarde za razmjenu podataka. Ti se 

provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”.

6. U članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju aranžmani za diseminaciju rezultata. 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”.

7. U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju metodološki zahtjevi i kriteriji 

koji su oblikovani radi osiguravanja kvalitete dobivenih podataka. Ti se provedbeni 

akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”.

8. U članku 7. dodaju se sljedeći stavci:

„4. Za potrebe ove Uredbe, kriteriji kvalitete koji se primjenjuju na podatke koji se 

dostavljaju navedeni su u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

5. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljni aranžmani, struktura, 

periodičnost i usporedivi elementi za izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”.
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9. Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Izvješća o provedbi

Komisija do 31. prosinca 2020. te zatim svakih pet godina, nakon savjetovanja s Odborom 

za Europski statistički sustav, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi 

ove Uredbe i budućim promjenama.

U tom izvješću Komisija uzima u obzir odgovarajuće informacije koje su dostavile države 

članice o potencijalnim poboljšanjima i potrebama korisnika. U tom se izvješću posebno:

(a) ocjenjuju prednosti koje su dobivenom statistikom nastale za Uniju, države članice te 

pružatelje i korisnike statističkih informacija u odnosu na njezine troškove;

(b) ocjenjuju kvaliteta dostavljenih podataka i upotrijebljene metode za prikupljanje 

podataka.”.

10. Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima 

utvrđenima u ovom članku.
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2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. 

stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od … [datum 

stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju 

ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje 

ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski 

parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja 

svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti 

iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se 

delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvoditi učinke sljedećeg dana 

od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan 

naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već 

na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je 

imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(*).

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i 

Vijeću.
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6. Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 5., članka 3. ili članka 4. stavka 4. 

stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od 

priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav 

prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili 

Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na 

inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

___________________

() SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

11. Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Postupak odbora

1. Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) 

br. 223/2009. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 

Europskog parlamenta i Vijeća(*).

2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
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______________

(*) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 
utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad 
izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”.

12. Prilog G briše se.

Članak 2.

Ovom Uredbom ne utječe se na postupke donošenja mjera predviđene u Uredbi (EZ) br. 1365/2006 

koji su pokrenuti, ali nisu dovršeni prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik



9878/1/16 REV 1 ADD 1 DP/dl 1
DRI HR

 

 
Vijeće  
Europs ke  unije   

 
 
 
 
 
 
Bruxelles , 19. s rpnja 2016. 
(OR. en) 
 
 
9878/1/16 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
STATIS 35 
TRANS 219 
CODEC 823 
PARLNAT 213 

 

 

Međuins tituc ijs ki predmet: 
2013/0226 (COD)  

  

 

OBRAZLOŽENJE VIJEĆA 
Predmet: S ta ja liš te  Vijeća  u prvom čitanju s  ciljem donošenja  UREDBE 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe  (EZ) 
br. 1365/2006 o s ta tis tici prijevoza  robe  unutarnjim vodnim putovima u vezi 
s  dodje lom de legiranih i provedbenih ovlas ti Komis iji radi donošenja  
određenih mjera . 
– obrazloženje  Vijeća  
– doneseno od s trane  Vijeća  18. s rpnja  2016. 

 



9878/1/16 REV 1 ADD 1 DP/dl 2
DRI HR

I. UVOD

1. Komisija je 28. lipnja 2013. podnijela Vijeću i Europskom parlamentu Prijedlog uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza 

robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti 

Komisiji radi donošenja određenih mjera.

2. Stajalište Europskog parlamenta u prvom čitanju doneseno je na plenarnoj sjednici 

11. ožujka 2014.

3. Neformalni sastanak u obliku trijaloga s predstavnicima triju institucija održao se 

25. studenoga 2014. Tijekom tog sastanka postignut je dogovor o konačnom kompromisnom 

tekstu.

4. COREPER je 19. prosinca 2014. primio na znanje, ali nije potvrdio kompromis postignut 

tijekom trijaloga, a glavni razlog za to su obvezne pilot-studije o podacima o putnicima koje 

države članice trebaju provesti.

5. Intenzivni neformalni pregovori održani su tijekom uzastopnih predsjedništava: LV, LU i NL 

s Europskim parlamentom i Komisijom.
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6. COREPER je 27. travnja 2016. dodijelio predsjedništvu novi mandat kako bi se pronašao 

kompromis kojim bi suzakonodavci bili zadovoljni.

7. Odbor za promet i turizam (TRAN) postigao je dogovor o tekstu mandata te je 

24. svibnja 2016. predsjednik Odbora uputio pismo predsjedniku Odbora stalnih predstavnika 

u kojem je naveo da bi on, ako Vijeće donese stajalište u prvom čitanju u skladu s tekstom 

mandata usvojenim 27. travnja 2016., preporučio plenarnom sazivu Parlamenta da nakon 

pravno-jezične provjere u drugom čitanju prihvati stajalište Vijeća bez izmjena.

8. Vijeće je 6. lipnja 2016. potvrdilo svoj politički dogovor o kompromisnom tekstu Uredbe.

II. CILJ

9. Svrha Nacrta uredbe jest da se Uredba (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe 

unutarnjim vodnim putovima uskladi s UFEU-om u vezi s dodjelom delegiranih i 

provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera.
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III. ANALIZA ZAJEDNIČKOG STAJALIŠTA

10. Nakon glasovanja na plenarnoj sjednici Europski parlament i Vijeće vodili su pregovore s 

ciljem postizanja ranog dogovora u drugom čitanju na temelju stajališta Vijeća u prvom 

čitanju koje je Parlament mogao prihvatiti kao takvo. Tekst stajališta Vijeća u prvom čitanju u 

potpunosti odražava kompromis postignut između suzakonodavaca.

11. Najvažnije i ključno pitanje za obje institucije bio je zahtjev Europskog parlamenta za 

dodatnim podacima o putničkom prijevozu unutarnjim vodnim putovima. Kompromis koji su 

na kraju Vijeće i Parlament postigli naveden je u novom članku „pilot-studije” kojim se od 

Komisije, u suradnji s državama članicama, zahtijeva pokretanje dobrovoljnih pilot-studija o 

putničkom prijevozu unutarnjim plovnim putovima.

IV. ZAKLJUČAK

12. Stajalište Vijeća u potpunosti odražava kompromis postignut u pregovorima između 

Europskog parlamenta i Vijeća, uz suglasnost Komisije, te je u potpunosti u skladu s 

Međuinstitucionalnim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. Kompromis je potvrđen 

pismom predsjednika Odbora za promet i turizam (TRAN) upućenim predsjedniku Odbora 

stalnih predstavnika 24. svibnja 2016.
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NAPOMENA O TOČKI „I/A” 
Od: Glavno ta jniš tvo Vijeća  
Za: Odbor s ta lnih preds tavnika  / Vijeće 
Predmet: Nacrt uredbe  Europskog parlamenta  i Vijeća  o izmjeni Uredbe  (EZ) 

br. 1365/2006 o s ta tis tici prijevoza  robe  unutarnjim vodnim putovima u vezi 
s  dodje lom de legiranih i provedbenih ovlas ti Komis iji radi donošenja  
određenih mjera  (prvo  č itanje) 
– donošenje  s ta ja liš ta  Vijeća  u prvom čitanju i obrazloženja  Vijeća  

 

1. Komisija je 1. srpnja 2013. Vijeću proslijedila navedeni prijedlog1 koji se temelji na 

članku 338. stavku 1. UFEU-a.

2. Europski parlament donio je 11. ožujka 2014. svoje stajalište u prvom čitanju.2

3. Na 3472. sastanku održanom 6. lipnja 2016. Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku 

postiglo je politički dogovor o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o spomenutoj Uredbi.3

1 Dok. 12091/13.
2 Dok. 7420/14.
3 U skladu s pismom od 24. svibnja 2016. koje je predsjednik Odbora za promet i turizam 

Europskog parlamenta poslao predsjedniku Corepera, Europski parlament trebao bi u 
drugom čitanju odobriti stajalište Vijeća iz prvog čitanja bez izmjena.
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4. Poziva se Odbor stalnih predstavnika da predloži Vijeću da kao točku „A” dnevnog reda na 

jednom od sljedećih sastanaka donese stajalište Vijeća u prvom čitanju iz dokumenta 9878/16 

i obrazloženje iz dokumenta 9878/16 ADD 1.
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2013/0226 (COD) 

KOMUNIKACIJA KOMISIJE 

EUROPSKOM PARLAMENTU 

 

na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

 

o 

stajalištu Vijeća o donošenju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim 

putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja 

određenih mjera 

(Tekst značajan za EGP) 

1. KONTEKST 

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću 

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD) 

28. lipnja 2013.  

Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: nije primjenjivo 

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje: 11. ožujka 2014.  

Datum slanja izmijenjenog prijedloga: nije primjenjivo  

Datum donošenja stajališta Vijeća: 18. srpnja 2016.  

2. CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE 

Jedini je cilj prijedloga Komisije uskladiti Uredbu (EZ) br. 1365/2006
1
 s Ugovorom o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu delegiranih i provedbenih ovlasti. 

Predloženom bi se Uredbom Komisija ovlastila za donošenje delegiranih akata radi: i. 

prilagodbe praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, 

prilagodbe postojećih definicija i donošenja dodatnih definicija te ii. prilagodbe opsega 

prikupljanja podataka i sadržaja prilogâ.  

Njome bi se Komisiji dodijelile i provedbene ovlasti u cilju osiguranja jedinstvenih uvjeta pod 

kojima može: i. utvrditi standardna pravila za države članice o postupcima za dostavljanje 

podataka Komisiji (Eurostat), uključujući standarde za razmjenu podataka, i o objavi rezultata 

Komisije (Eurostat) te ii. razviti i objaviti metodološke zahtjeve i kriterije oblikovane kako bi 

se osigurala kakvoća dobivenih podataka u skladu s postupkom ispitivanja utvrđenim u 

članku 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
2
  

                                                 
1 Uredba (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o statistici prijevoza robe 

na unutarnjim vodnim putovima (SL L 264, 25.9.2006., str. 1.) 
2 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i 

općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti 

Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.) 
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3. PRIMJEDBE NA STAJALIŠTE VIJEĆA 

3.1. Opće primjedbe 

U stajalištu Vijeća s jedne je strane uzet u obzir dogovor postignut između Vijeća, Odbora za 

promet i turizam Europskog parlamenta i Komisije u tripartitnim raspravama, a s druge novi 

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
3
  

Vijeće je donijelo svoje stajalište u prvom čitanju 18 srpnja 2016.  

Stajalište Vijeća Komisiji je prihvatljivo. 

3.2. Napomene o izmjenama koje je donio Europski parlament 

3.2.1. Izmjene Europskog parlamenta koje su u cijelosti, djelomično ili načelno uključene u 

stajalište Vijeća u prvom čitanju 

Glavno pitanje o kojem se raspravljalo tijekom međuinstitucijskih rasprava bilo je uvođenje 

pilot-studija i njihova vrsta. Takve su studije predložene kao kompromis u odgovoru na 

zahtjev Europskog parlamenta da se u Uredbu uključe dodatne varijable o prijevozu putnika 

unutarnjim vodnim putovima.  

U novom članku 4.a navodi se da će Komisija pokrenuti dobrovoljne pilot-studije koje 

provode države članice, a kojima se pružaju informacije o raspoloživosti statističkih podataka 

o prijevozu putnika unutarnjim vodnim putovima i prekograničnim uslugama na unutarnjim 

vodnim putovima. Komisija (Eurostat) surađivat će s državama članicama kako bi odredila 

odgovarajuću statističku metodologiju. Nadalje, te pilot-studije financirat će se prema potrebi 

i iz općeg proračuna uzimajući u obzir dodanu vrijednost za Uniju. Stoga je novi članak 

Komisiji prihvatljiv.  

Komisiji je sadržaj izmjene 10. (članak 7., novi stavci 3.a i 3.b) o pravilima o kriterijima 

kakvoće prihvatljiv jer su pravila u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009
4
. Njime se predviđa i 

donošenje specifikacije za modalitet, strukturu, periodičnost i usporedive elemente za izvješća 

o kvaliteti s pomoću provedbenih akata.   

Na temelju izmjene 11. (članak 8.) Komisija je dužna podnositi izvješće Europskom 

parlamentu i Vijeću svakih pet godina, umjesto svake tri godine kako je predložio Europski 

parlament.  

3.2.2. Izmjene Europskog parlamenta koje nisu uključene u stajalište Vijeća u prvom 

čitanju 

Glavne izmjene u pogledu izričitog dodavanja novih varijabli nisu uključene u stajalište 

Vijeća.  

3.3. Odredbe koje je izmijenilo Vijeće i stajalište Komisije o njima 

Članak 2. stavak 5., članak 3. i članak 4. stavak 4. odnose se na delegiranje ovlasti. Zadržava 

se ovlaštenje Komisije, ali s posebnim ograničenjima. Komisija će biti ovlaštena za donošenje 

delegiranih akata samo radi sljedećega: i. uvođenja povećanja praga; ii. prilagodbe postojećih 

definicija ili donošenja novih definicija kako bi se u njima uzele u obzir promjene u 

definicijama koje se upotrebljavaju na međunarodnoj razini te iii. prilagodbe prilogâ kako bi 

se u njima odražavale promjene u označivanju i nomenklaturi na međunarodnoj razini ili u 

odgovarajućem zakonodavstvu Europske unije. 

                                                 
3 SL L 123, 12.5.2016., str. 1. 
4 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici 

(SL L 87, 31.3.2009., str. 164.) 
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U stajalištu Vijeća navodi se i da Komisija pri izvršavanju te ovlasti treba osigurati da se tim 

delegiranim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatno dodatno 

opterećenje. Nadalje, Komisija je dužna propisno obrazložiti mjere predviđene u tim 

delegiranim aktima koristeći se, prema potrebi, analizom njihove isplativosti, uključujući 

ocjene troškova za davatelje podataka i troškove proizvodnje, kako je navedeno u članku 14. 

stavku 3. točki (c) Uredbe (EZ) br. 223/2009. 

Standardna uvodna izjava i članak 9. o izvršavanju delegiranja ovlasti u skladu su s novim 

Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. 

Komisija podupire prethodno navedeno. 

4. ZAKLJUČAK 

Komisija podupire postignuti kompromis jer je u skladu s Komisijinim nastojanjem da se 

uskladi zakonodavstvo doneseno prije Ugovora iz Lisabona. Unatoč nekim ograničenjima, 

kompromisom se predviđa dobra ravnoteža između delegiranih i provedbenih akata. Nadalje, 

s pomoću pilot-studija na primjeren se način odgovara na prvotni zahtjev Europskog 

parlamenta. Tekst je primjer uspješne primjene novog Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj 

izradi zakonodavstva. 
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