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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih 

plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za 

sprejetje nekaterih ukrepov 

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

 (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09878/1/2016 - C8-0358/2016), 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0484), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-

0298/2016) 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 Sprejeta besedila, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Prednostni cilji Parlamenta: 

 

V prvi obravnavi je Parlament razširil področje uporabe uredbe o statistiki prevoza blaga po 

celinskih plovnih poteh na potniški promet. Parlament je menil, da mora uspešna politika za 

krepitev vloge celinske plovbe v prevoznem sektorju temeljiti na zanesljivih statističnih 

podatkih, ki zajemajo prevoz blaga in potnikov. Razširitev področja uporabe obstoječe uredbe 

bi prevoz po celinskih plovnih poteh izenačila s pomorskim, zračnim in cestnim prometnim 

sektorjem, za katere se statistični podatki zbirajo za blago in potnike. 

 

Parlament je podprl tudi uskladitev uredbe z določbami Pogodbe (člena 290 in 291) glede 

delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji. Vendar je Parlament omejil in bolje opredelil 

pooblastila, prenesena na Komisijo.  

 

Glavni dosežki: 

 

Parlament in Svet sta se strinjala, da spada prevoz potnikov po celinskih plovnih poteh v okvir 

uredbe. Določila sta prve korake za vključevanje statističnih podatkov o prevozu potnikov v 

uredbo. Prvič, Komisija v sodelovanju z državami članicami razvije metodologijo za zbiranje 

statističnih podatkov o prevozu potnikov po celinskih plovnih poteh. Drugič, Komisija začne 

prostovoljne pilotne študije, s katerimi se preskusi izvedljivost novih zbirk podatkov. 

Nazadnje Komisija predloži rezultate teh študij Parlamentu in Svetu ter razmisli o pripravi 

predloga za revizijo uredbe. Pilotni projekti bi morali biti finančno podprti iz proračuna EU. 

 

Parlament in Svet sta soglašala, da se omejijo pristojnosti Komisije za sprejemanje 

delegiranih aktov. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti samo za prilagoditev uredbe 

spremembam kodiranja in nomenklature na mednarodni ravni ter povečanje pragov. Trajanje 

prenosa pooblastila je omejeno na pet let. Opozoriti je treba, da je ta uredba med prvimi 

zakonodajnimi akti, ki izvajajo določbe v zvezi z delegiranimi akti v skladu z 

medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje. 

 

Pogajanja: 

 

Po sprejetju stališča Parlamenta iz prve obravnave dne 11. marca 2014 ter sklepa Odbora za 

promet in turizem (TRAN) o začetku pogajanj z dne 13. oktobra 2014 je bil 25. novembra 

2014 v okviru italijanskega predsedovanja Svetu organiziran neuradni trialog. Nadaljnja 

pogajanja, da bi dosegli zgodnji dogovor v drugi obravnavi, so potekala v okviru latvijskega, 

luksemburškega in nizozemskega predsedovanja.  Pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta sta 

11. maja 2016 s pisnim postopkom dosegli dogovor o zadevi. Odbor TRAN je 24. maja 2016 

odobril besedilo, usklajeno v pogajanjih. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov 

predsednik v pismu Odboru stalnih predstavnikov navedel, da bo na plenarnemu zasedanju 

predlagal, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb. Po pravno-

jezikovnem pregledu je Svet sprejel svoje stališče iz prve obravnave, s čimer je bil potrjen 

dogovor z dne 18. julija 2016. 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 
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