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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu 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 

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09878/1/2016 – C8-

0358/2016), 

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0484), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 76 Regulaminu, 

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 

i Turystyki (A8-0298/2016), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Teksty przyjęte w dniu 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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UZASADNIENIE 

 

Priorytety Parlamentu 

 

Parlament w pierwszym czytaniu rozszerzył zakres rozporządzenia w sprawie statystyk 

dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi na transport pasażerski. Parlament 

uznał, że skuteczna strategia polityczna na rzecz zwiększenia roli żeglugi śródlądowej w 

sektorze transportu powinna opierać się na wiarygodnych statystykach obejmujących 

zarówno transport towarów, jak i transport pasażerów. Rozszerzenie zakresu istniejącego 

rozporządzenia zapewniłoby traktowanie transportu wodnego śródlądowego na równi z 

sektorami transportu morskiego, powietrznego i kolejowego, w przypadku których dane 

statystyczne gromadzone są w odniesieniu do towarów i pasażerów. 

 

Parlament poparł również dostosowanie przepisów rozporządzenia do postanowień Traktatu 

(art. 290 i 291) w zakresie uprawnień delegowanych i wykonawczych przyznanych Komisji. 

Jednakowoż uprawnienia przyznane Komisji zostały przez Parlament ograniczone i lepiej 

zdefiniowane.  

 

Główne osiągnięcia: 

 

Parlament i Rada zgodziły się uwzględnić transport pasażerów wodami śródlądowymi w 

ramach rozporządzenia i określiły etapy realizacji włączenia statystyk dotyczących transportu 

pasażerskiego do rozporządzenia. Najpierw Komisja we współpracy z państwami 

członkowskimi opracuje metodologię sporządzania statystyk dotyczących transportu 

pasażerów wodami śródlądowymi. Następnie Komisja zainicjuje dobrowolne badania 

pilotażowe, aby sprawdzić wykonalność nowego gromadzenia danych. I na koniec Komisja 

przedstawi Parlamentowi i Radzie wyniki badań oraz rozważy złożenie wniosku w sprawie 

zmiany rozporządzenia. Badania pilotażowe mają być finansowane z budżetu UE. 

 

Parlament i Rada postanowiły ograniczyć uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów 

delegowanych. Akty delegowane mają być przyjmowane jedynie w celu dostosowania 

rozporządzenia do zmian kodowania i nomenklatury na szczeblu międzynarodowym i 

podwyższenia progów. Czas obowiązywania przekazanych uprawnień został ograniczony do 

pięciu lat. Należy zauważyć, że niniejsze rozporządzenie jest jednym z pierwszych aktów 

prawnych, w których wdrożone zostaną przepisy dotyczące aktów delegowanych zgodnie z 

porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

 

Negocjacje: 

 

Po przyjęciu w dniu 11 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu oraz w 

dniu 13 października 2014 r. decyzji Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) o wszczęciu 

negocjacji, w dniu 25 listopada 2014 r. w ramach włoskiej prezydencji Rady odbyły się 

nieformalne rozmowy trójstronne. Kolejne negocjacje zmierzające do osiągnięcia wczesnego 

porozumienia w drugim czytaniu odbyły się w ramach łotewskiej, luksemburskiej i 

holenderskiej prezydencji.  Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie 

w tej sprawie w drodze procedury pisemnej w dniu 11 maja 2016 r. Tekst sporządzony w 

wyniku negocjacji został zatwierdzony przez komisję TRAN w dniu 24 maja 2016 r. Po 

zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej przewodniczący w piśmie skierowanym do 
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przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli poinformował, że zalecił zgromadzeniu 

plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po 

weryfikacji prawno-językowej, w dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu 

swoje stanowisko potwierdzające porozumienie. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk 
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do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w 

zakresie przyjmowania niektórych środków 
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