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ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/…

z dnia ...

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 

w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi 

w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych 

do przyjęcia niektórych środków

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. (dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z 
dnia 18 lipca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko 
Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 
Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego 

dalej „Traktatem”) uprawnienia powierzone Komisji należy dostosować do postanowień 

art. 290 i 291 Traktatu.

(2) W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/20111 , Komisja zobowiązała się, w drodze oświadczenia2, do dokonywania 

przeglądu, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Traktacie, aktów ustawodawczych, 

które nie zostały dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed 

wejściem w życie traktatu z Lizbony.

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1365/20063 powierza Komisji 

uprawnienia w zakresie wykonania niektórych jego przepisów.

(4) W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 do art. 290 i 291 Traktatu należy 

zastąpić uprawnienia wykonawcze powierzone Komisji w tym rozporządzeniu 

uprawnieniami do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19.
3 Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami 
śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 1).
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(5) W przypadku rozporządzenia (WE) nr 1365/2006, w celu uwzględnienia zmian 

gospodarczych i postępu technicznego oraz zmian w definicjach przyjętych na szczeblu 

międzynarodowym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 

z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany tego rozporządzenia celem podwyższenia 

powyżej 1 000 000 ton progu dla objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi, 

dostosowania definicji lub ustanowienia nowych definicji, a także dostosowania 

załączników do rozporządzenia (WE) 1365/2015 tak, aby uwzględnić zmiany kodowania 

i nomenklatury na szczeblu międzynarodowym lub w odnośnych aktach ustawodawczych 

Unii. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone 

były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

(6) Komisja powinna zapewnić, aby te akty delegowane nie nakładały znaczącego 

dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów.

1 Dz.U. L 123, z 12.5.2016 r., s.1.
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(7) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) 

nr 1356/2006 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze umożliwiające jej 

przyjmowanie uzgodnień w sprawie przekazywania danych obejmujących standardy 

dotyczące wymiany danych, uzgodnień dotyczących rozpowszechniania wyników przez 

Komisję (Eurostat), a także umożliwiające jej opracowywanie i publikowanie wymogów 

i kryteriów metodologicznych ustanowionych w celu zapewnienia jakości wytwarzanych 

danych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 182/2011.

(8) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w celu osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest 

dostosowanie uprawnień powierzonych Komisji do postanowień 

art. 290 i art. 291 Traktatu, konieczne i pożądane jest ustanowienie przepisów dotyczących 

takiego dostosowania w dziedzinie statystyk dotyczących transportu. Niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów, 

zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

(9) Konieczne jest, aby Komisja zorganizowała badania pilotażowe, które zostaną 

przeprowadzone w odniesieniu do dostępności danych statystycznych dotyczących 

przewozu osób śródlądowymi drogami wodnymi, w tym w ramach usług przewozu 

transgranicznego.
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Unia powinna wnieść wkład w koszty przeprowadzania tych badań pilotażowych. Taki 

wkład powinien przybrać formę dotacji udzielanych krajowym urzędom statystycznym 

i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/20091, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20122.

(10) W celu zapewnienia pewności prawa, niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na 

procedury przyjmowania środków, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane, przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1365/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 
2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 
89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 
298 z 26.10.2012, s. 1)
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Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9, 

dotyczących zmiany ust. 2 niniejszego artykułu, celem podwyższenia progu dla 

objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi, o którym to progu mowa 

w tym ustępie, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych i postępu technicznego.

Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały 

znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Ponadto Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych 

aktach delegowanych, wykorzystując, w stosownych przypadkach, analizę 

opłacalności, w tym ocenę obciążenia respondentów i kosztów związanych 

z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009*.

______________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 
11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie 
przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych 
statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 
w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie 
ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich 
(Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”;
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2) w art. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9, dotyczących 

zmiany niniejszego artykułu celem dostosowania definicji w nim zawartych lub 

ustanowienia nowych definicji w celu uwzględnienia odpowiednich definicji zmienionych 

lub przyjętych na szczeblu międzynarodowym.

Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały 

znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Ponadto Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach 

delegowanych, wykorzystując, w stosownych przypadkach, analizę opłacalności, w tym 

ocenę obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której 

mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 223/2009.”;

3) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 9, dotyczących zmian załączników w celu uwzględnienia zmian kodowania 

i nomenklatury na szczeblu międzynarodowym lub w odnośnych aktach 

ustawodawczych Unii. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby akty 

delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa 

członkowskie ani na respondentów. Ponadto Komisja należycie uzasadnia działania 

statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, wykorzystując, 

w stosownych przypadkach, analizę opłacalności, w tym ocenę obciążenia 

respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której 

mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 223/2009.”;
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4) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 4a

Badania pilotażowe

1. W terminie …[24 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] 

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, opracowuje odpowiednią 

metodykę sporządzania statystyk dotyczących przewozu osób śródlądowymi 

drogami wodnymi, w tym w ramach usług przewozu transgranicznego.

2. W terminie…[36 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 

inicjuje dobrowolne badania pilotażowe, które zostaną przeprowadzone przez 

państwa członkowskie, które dostarczą dane objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia odnośnie do dostępności danych statystycznych dotyczących 

przewozu osób śródlądowymi drogami wodnymi, w tym w ramach usług przewozu 

transgranicznego. Te badania pilotażowe mają na celu ocenę wykonalności tego 

nowego gromadzenia danych, kosztów odnośnego gromadzenia danych i zakładanej 

jakości statystycznej.

3. W terminie …[48 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników 

takich badań pilotażowych. W zależności od wyników tego sprawozdania Komisja 

przedstawi, w odpowiednich przypadkach oraz w rozsądnym terminie, wniosek 

ustawodawczy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie zmiany niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do statystyk dotyczących przewozu osób 

śródlądowymi drogami wodnymi, w tym w ramach usług przewozu 

transgranicznego.

4. Budżet ogólny Unii, w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem unijnej wartości 

dodanej, zapewnia wkład w finansowanie tych badań pilotażowych.”;
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5) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające uzgodnienia w sprawie 

przekazywania danych Komisji (Eurostatowi), obejmujące standardy dotyczące 

wymiany danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

6) w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające uzgodnienia dotyczące 

rozpowszechniania wyników. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

7) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wymogi oraz kryteria 

metodologiczne ustanowione w celu zapewnienia jakości wytwarzanych danych. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 10 ust. 2.”;

8) w art. 7 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4. Do celów niniejszego rozporządzenia kryteriami jakości stosowanymi w odniesieniu 

do przekazywanych danych są kryteria, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe rozwiązania, 

strukturę, okresowość i elementy zapewniające porównywalność sprawozdań na 

temat jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

o której mowa w art. 10 ust. 2.”;



9878/1/16 REV 1 10
PL

9) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia

Do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie co pięć lat, Komisja, po konsultacji z Komitetem 

ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia oraz z rozwoju sytuacji.

W sprawozdaniu tym Komisja uwzględnia stosowne informacje przekazane przez państwa 

członkowskie na temat możliwych ulepszeń oraz potrzeb użytkowników. Sprawozdanie to 

zawiera w szczególności:

a) ocenę korzyści odniesionych dzięki tworzonym statystykom przez Unię, państwa 

członkowskie oraz dostawców i użytkowników informacji statystycznych 

w porównaniu z ich kosztami;

b) ocenę jakości przekazywanych danych oraz wykorzystywanych metod gromadzenia 

danych.”;

10) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 5, 

art. 3 i art. 4 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data 

wejścia w życie niniejszego zmieniającego rozporządzenia].Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 5, art. 3 i art. 4 ust. 4, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa(*).

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 5, 

art. 3 lub art. 4 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.

______________

(*) Dz.U. L 123 z 12.5.2016 r., s. 1.”;

11) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, 

ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009 . Komitet ten jest 

komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/2011(*).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011.

______________

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”;
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12) skreśla się załącznik G.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków przewidzianych 

w rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane, przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący



9878/1/16 REV 1 ADD 1 lo/MKK/mk 1
DRI PL

 

 
Rada 
Unii Europejs kie j  

 
 
 
 
 
 
Bruks e la, 19 lipca 2016 r. 
(OR. en) 
 
 
9878/1/16 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
STATIS 35 
TRANS 219 
CODEC 823 
PARLNAT 213 

 

 

Międzyins tytuc jonalny numer 
referenc yjny: 

2013/0226 (COD) 
 

  

 

UZASADNIENIE RADY 
Dotyczy: S tanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myś lą  o przyjęciu 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
zmienia jącego rozporządzenie  (WE) nr 1365/2006 w sprawie  s ta tys tyk 
dotyczących transportu towarów wodami ś ródlądowymi w odnies ieniu do 
nadawania  Komis ji uprawnień de legowanych i wykonawczych do przyjęcia  
niektórych ś rodków 
– Uzasadnienie  Rady 
– Przyję te  przez Radę  w dniu 18 lipca  2018 r. 

 



9878/1/16 REV 1 ADD 1 lo/MKK/mk 2
DRI PL

I. WPROWADZENIE

1. W dniu 28 czerwca 2013 r. Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 

wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów 

wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych 

i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków.

2. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu na zgromadzeniu plenarnym 

w dniu 11 marca 2014 r.

3. W dniu 25 listopada 2014 r. odbyło się nieformalne posiedzenie trójstronne z udziałem 

przedstawicieli trzech instytucji. Podczas tego posiedzenia uzgodniono ostateczny tekst 

kompromisowy.

4. W dniu 19 grudnia 2014 r. Coreper przyjął do wiadomości kompromis osiągnięty podczas 

posiedzenia trójstronnego, lecz nie poparł go; główny problem stanowiły obowiązkowe 

badania pilotażowe dotyczące danych pasażerów, które miały zostać przeprowadzone przez 

państwa członkowskie.

5. Następnie odbyły się intensywne nieformalne negocjacje między kolejnymi prezydencjami, 

LV, LU i NL, a Parlamentem Europejskim i Komisją.
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6. W dniu 27 kwietnia 2016 r. Coreper udzielił prezydencji nowego mandatu, aby wypracować 

kompromis zadowalający współustawodawców.

7. Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) wyraziła zgodę na tekst mandatu i w dniu 24 maja 

2016 r. przewodniczący tej komisji wystosował pismo do przewodniczącego Komitetu 

Stałych Przedstawicieli, w którym stwierdził, że jeżeli Rada przyjmie swoje stanowisko 

w pierwszym czytaniu zgodnie z tekstem mandatu przyjętego w dniu 27 kwietnia 2016 r., 

zaleci on zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady bez poprawek, 

z zastrzeżeniem weryfikacji przez prawników lingwistów, w drugim czytaniu Parlamentu.

8. W dniu 6 czerwca 2016 r. Rada potwierdziła porozumienie polityczne co do 

kompromisowego tekstu rozporządzenia.

II. CEL

9. Celem projektu rozporządzenia jest uzgodnienie rozporządzenia (WE) 1365/2006 w sprawie 

statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi z TFUE w odniesieniu do 

nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych 

środków.
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III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA

10. W następstwie głosowania na zgromadzeniu plenarnym Parlament Europejski i Rada 

przeprowadziły negocjacje w celu zawarcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu na 

podstawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu, które Parlament byłby w stanie 

zatwierdzić w jego obecnym brzmieniu. Tekst stanowiska Rady w pierwszym czytaniu 

w pełni odzwierciedla kompromis osiągnięty między współustawodawcami.

11. Najważniejszą kwestią dla obu instytucji był wniosek Parlamentu Europejskiego 

o udostępnienie dodatkowych danych dotyczących przewozu osób wodami śródlądowymi. 

Kompromis ostatecznie uzgodniony przez Radę i Parlament znajduje odzwierciedlenie 

w nowym artykule „Badania pilotażowe”, w którym Komisję wzywa się, aby we współpracy 

z państwami członkowskimi rozpoczęła dobrowolne badania pilotażowe dotyczące przewozu 

osób wodami śródlądowymi.

IV. WNIOSEK

12. Stanowisko Rady w pełni odzwierciedla kompromis osiągnięty w wyniku negocjacji między 

Parlamentem Europejskim a Radą, przy zgodzie Komisji, i jest w pełni zgodne 

z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

Kompromis ten został potwierdzony pismem przewodniczącego Komisji Transportu 

i Turystyki do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli z dnia 24 maja 2016 r.
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NOTA DO PUNKTU I/A 
Od: Sekre ta ria t Genera lny Rady 
Do: Komite t S ta łych Przeds tawicie li / Rada  
Dotyczy: Projekt rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia jącego 

rozporządzenie  (WE) nr 1365/2006 w sprawie  s ta tys tyk dotyczących 
transportu towarów wodami ś ródlądowymi w odnies ieniu do nada wania  
Komis ji uprawnień de legowanych i wykonawczych do przyjęcia  niektórych 
ś rodków (pie rwsze  czytanie) 
– Przyjęcie  s tanowiska  Rady w pierwszym czytaniu i uzasadnienia  Rady 

 

1. W dniu 1 lipca 2013 r. Komisja przekazała Radzie wyżej wymieniony wniosek1, którego 

podstawę stanowi art. 338 ust. 1 TFUE.

2. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2014 r.2

3. W dniu 6 czerwca 2016 r. na 3472. posiedzeniu Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i 

Energii osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu 

dotyczącego wyżej wymienionego rozporządzenia3.

1 Dok. 12091/13.
2 Dok. 7420/14.
3 Zgodnie z pismem z dnia 24 maja 2016 r., wysłanym przez przewodniczącego Komisji 

Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim do przewodniczącego Coreperu, 
Parlament Europejski powinien w czasie drugiego czytania zatwierdzić stanowisko Rady w 
pierwszym czytaniu bez poprawek.
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4. Komitet Stałych Przedstawicieli proszony jest o zaproponowanie Radzie, by jako punkt A 

porządku jednego z najbliższych posiedzeń przyjęła stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 

przedstawione w dokumencie 9878/16 i uzasadnienie przedstawione w dokumencie 9878/16 

ADD 1.
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2013/0226 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

dotyczący 

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie 

statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do 

nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych 

środków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD) 

28 czerwca 2013 r.  

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny: 

nie dotyczy 

Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w 

pierwszym czytaniu: 

11 marca 2014 r.  

Data przekazania zmienionego wniosku: nie dotyczy  

Data przyjęcia stanowiska Rady: 18 lipca 2016 r.  

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI 

Jedynym celem wniosku Komisji jest dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1365/2006
1
 do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w zakresie, w jakim dotyczy ono 

uprawnień delegowanych i wykonawczych. 

Proponowane rozporządzenie uprawniałoby Komisję do przyjmowania aktów delegowanych 

w celu: i) dostosowania progu objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi, 

dostosowania istniejących definicji oraz przyjęcia nowych, a także ii) dostosowania zakresu 

gromadzenia danych oraz treści załączników.  

Na mocy zmienionego rozporządzenia Komisja otrzymałaby również uprawnienia 

wykonawcze w celu zapewnienia jednolitych warunków w odniesieniu do: i) określania 

standardowych zasad dotyczących uzgodnień w sprawie przekazywania przez państwa 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 

sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi, Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 

1. 
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członkowskie danych obejmujących standardy dotyczące wymiany danych oraz uzgodnień 

dotyczących rozpowszechniania wyników przez Komisję (Eurostat), a także ii) 

opracowywania i publikowania wymogów i kryteriów metodologicznych ustanowionych w 

celu zapewnienia jakości wytwarzanych danych, zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

określoną w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011
2
.  

3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY 

3.1 Uwagi ogólne 

Stanowisko Rady odzwierciedla z jednej strony porozumienie osiągnięte przez Radę, Komisję 

Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego i Komisję w ramach trójstronnych rozmów, 

a z drugiej strony – nowe Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 

stanowienia prawa, które zostało przyjęte w dniu 13 kwietnia 2016 r.
3
  

W dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.  

Stanowisko Rady jest dla Komisji do przyjęcia. 

3.2 Uwagi do poprawek przyjętych przez Parlament Europejski 

3.2.1. Poprawki Parlamentu Europejskiego uwzględnione w pełni, częściowo lub co do 

zasady w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu 

Główną kwestią poruszaną w trakcie rozmów międzyinstytucjonalnych było wprowadzenie 

badań pilotażowych i ich charakter. Badania tego rodzaju zostały zaproponowane jako 

kompromis w odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego o włączenie do 

rozporządzenia dodatkowych zmiennych dotyczących pasażerów transportu śródlądowymi 

drogami wodnymi.  

Nowy art. 4a stanowi, że Komisja zainicjuje dobrowolne badania pilotażowe, które zostaną 

przeprowadzone przez państwa członkowskie, w celu uzyskania danych odnośnie do 

dostępności danych statystycznych dotyczących transportu pasażerów śródlądowymi drogami 

wodnymi i śródlądowymi drogami wodnymi w ramach usług transgranicznych. Komisja 

(Eurostat), będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu określenia 

odpowiednich metod statystycznych. Ponadto budżet ogólny, w stosownych przypadkach i z 

uwzględnieniem unijnej wartości dodanej, zapewnia wkład w finansowanie tych badań 

pilotażowych. Nowy artykuł jest zatem do przyjęcia dla Komisji.  

Poprawka nr 10 (art. 7, nowe ustępy 3a i 3b) w sprawie przepisów dotyczących kryteriów 

jakości jest do przyjęcia dla Komisji, ponieważ jest zgodna z rozporządzeniem (WE) 

nr 223/2009
4
. Przewiduje ona również określenie poprzez przyjęcie aktów wykonawczych 

szczegółowych zasad, struktury, okresowości i elementów zapewniających porównywalność 

w odniesieniu do sprawozdań na temat jakości.  

Poprawka 11 (art. 8) nakłada na Komisję obowiązek przedkładania sprawozdań Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie co pięć lat, a nie co trzy lata, jak proponował Parlament Europejski.  

                                                 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 

ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). 
3 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). 
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3.2.2. Poprawki Parlamentu Europejskiego nieuwzględnione w stanowisku Rady w 

pierwszym czytaniu 

Główne poprawki dotyczące wyraźnego dodania nowych zmiennych nie zostały 

uwzględnione w stanowisku Rady.  

3.3 Przepisy zmienione przez Radę i stanowisko Komisji 

Artykuły 2 ust. 5, art. 3 i art. 4 ust. 4 odnoszą się do przekazywania uprawnień. Przekazane 

Komisji uprawnienia zostały utrzymane, ale z pewnymi ograniczeniami. Komisja będzie 

uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych wyłącznie w celu: i) podwyższenia progu; ii) 

dostosowania istniejących definicji lub przyjęcia nowych definicji w celu odzwierciedlenia 

zmian w definicjach przyjętych na szczeblu międzynarodowym oraz (iii) dostosowania 

załączników w celu uwzględnienia zmian kodowania i nomenklatury na szczeblu 

międzynarodowym lub we właściwym prawodawstwie Unii Europejskiej. 

W stanowisku Rady sprecyzowano również, że wykonując te uprawnienia, Komisja zapewni, 

aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa 

członkowskie ani na respondentów. Ponadto Komisja należycie uzasadnia środki 

przewidziane w tych aktach delegowanych, wykorzystując, w stosownych przypadkach, 

analizę ich opłacalności – w tym ocenę obciążenia respondentów i ocenę kosztów związanych 

z tworzeniem statystyk – o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 

223/2009. 

Standardowy motyw i art. 9 dotyczące wykonania przekazanych uprawnień są zgodne z 

nowym Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

Komisja popiera powyższe zmiany. 

4. PODSUMOWANIE 

Komisja popiera osiągnięty kompromis, ponieważ jest on zgodny z dążeniami Komisji do 

dostosowania prawodawstwa przedlizbońskiego. Pomimo pewnych ograniczeń kompromis 

zapewnia właściwą równowagę pomiędzy aktami delegowanymi i wykonawczymi. Ponadto 

badania pilotażowe stanowią odpowiednią odpowiedź na pierwotny wniosek Parlamentu 

Europejskiego. Tekst ten jest przykładem udanego stosowania nowego Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. 
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