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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních 

cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání 

určitých opatření 

(09878/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09878/2016-C8 – 0358/2016), 

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení1 k návrhu Komise Evropskému parlamentu 

a Radě (COM(2013)0484), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 76 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní 

ruch (A8-0298/2016), 

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení; 

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady; 

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny 

postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil 

jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Přijaté texty dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Priority Parlamentu: 

 

Parlament v prvním čtení rozšířil rozsah působnosti nařízení o statistice přepravy věcí 

po vnitrozemských vodních cestách o přepravu cestujících. Vycházel z přesvědčení, že 

úspěšná politika posilující úlohu vnitrozemské plavby v rámci odvětví dopravy by měla být 

založena na spolehlivých statistických údajích zahrnujících jak přepravu věcí, tak cestujících. 

Rozšířením rozsahu působnosti současného nařízení by se vnitrozemská vodní doprava 

dostala na stejnou úroveň s odvětvími námořní, letecké a silniční dopravy, u nichž se sbírají 

statistické údaje týkající se zboží i cestujících. 

 

Parlament rovněž podpořil sladění nařízení s ustanoveními Smlouvy (s články 290 a 291), 

pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci svěřené Komisi. Pravomoci svěřené Komisi 

však omezil a lépe definoval.  

 

Hlavní úspěchy: 

 

Parlament a Rada se dohodly, že do rámce nařízení bude zahrnuta přeprava cestujících 

po vnitrozemských vodních cestách. Definovaly první kroky vedoucí k začlenění statistických 

údajů o přepravě cestujících do nařízení. Komise ve spolupráci s členskými státy nejprve 

vypracuje metodiku shromažďování statistických údajů o přepravě cestujících 

po vnitrozemských vodních cestách. Coby druhý krok zahájí Komise dobrovolné pilotní 

studie, jimiž se ověří proveditelnost nových sběrů údajů. Nakonec Komise předloží výsledky 

těchto studií Parlamentu a Radě a uváží případný návrh na revizi nařízení. Financování těchto 

pilotních projektů by mělo být podpořeno z rozpočtu EU. 

 

Parlament a Rada se dohodly omezit pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci. 

Akty v přenesené pravomoci by měly být přijímány pouze za účelem úpravy nařízení tak, aby 

byly zohledněny změny kódů a nomenklatury na mezinárodní úrovni a zvýšení prahových 

hodnot. Doba trvání přenesení pravomocí byla omezena na pět let. Je nutné připomenout, že 

toto nařízení patří mezi první návrhy právních předpisů, kterými se provádějí ustanovení 

týkající se aktů v přenesené pravomoci podle interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

 

Jednání: 

 

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 11. března 2014 a rozhodnutí Výboru pro 

dopravu a cestovní ruch (TRAN) ze dne 13. října 2014 zahájit jednání bylo dne 25. listopadu 

2014 za italského předsednictví Rady uspořádáno neformální třístranné jednání. Další jednání 

s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení proběhla za lotyšského, 

lucemburského a nizozemského předsednictví. Dne 11. května 2016 dospěly vyjednávací 

týmy Parlamentu a Rady prostřednictvím písemného postupu v této věci k dohodě. Znění, 

které bylo výsledkem jednání, schválil výbor TRAN dne 24. května 2016. Na základě přijetí 

dohody ve výboru uvedl jeho předseda ve svém dopise Výboru stálých zástupců, že doporučí 

plénu přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů.  
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Po ověření textu právníky-lingvisty přijala Rada svůj postoj v prvním čtení a potvrdila 

dohodu ze dne 18. července 2016. 
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