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PR_COD_2app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru 

po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných 

a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia 

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

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09878/1/2016 – C8-0358/2016), 

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 

a Radu (COM(2013)0484), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku, 

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

(A8-0298/2016), 

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní; 

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade 

s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 

všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Prijaté texty z 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Priority Parlamentu: 

 

Parlament v prvom čítaní rozšíril rozsah pôsobnosti nariadenia o štatistike prepravy tovaru 

po vnútrozemských vodných cestách o prepravu cestujúcich. Vychádzal pri tom 

z presvedčenia, že úspešná politika posilňujúca úlohu vnútrozemskej plavby v odvetví 

dopravy by mala byť založená na spoľahlivých štatistických údajoch, ktoré zahŕňajú 

tak prepravu tovaru, ako aj prepravu cestujúcich. Rozšírením rozsahu pôsobnosti súčasného 

nariadenia by sa vnútrozemská vodná doprava dostala na rovnakú úroveň s odvetviami 

námornej, leteckej a cestnej dopravy, pri ktorých sa zbierajú štatistické údaje týkajúce sa 

tovaru aj cestujúcich. 

 

Parlament podporil aj zosúladenie nariadenia s ustanoveniami zmluvy (s článkami 290 a 291), 

pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu. Právomoci 

prenesené na Komisiu však obmedzil a lepšie definoval.  

 

Hlavné dosiahnuté výsledky: 

 

Parlament a Rada sa dohodli, že do rámca nariadenia bude zahrnutá preprava cestujúcich 

po vnútrozemských vodných cestách. Definovali prvé kroky na začlenenie štatistických 

údajov o preprave cestujúcich do nariadenia. Komisia v spolupráci s členskými štátmi najprv 

vytvorí metodiku zhromažďovania štatistických údajov o preprave cestujúcich 

po vnútrozemských vodných cestách. Potom Komisia spustí dobrovoľné pilotné štúdie, 

ktorými sa overí realizovateľnosť nového zberu údajov. Napokon Komisia predloží výsledky 

týchto štúdií Parlamentu a Rade a zváži prípadný návrh na revíziu nariadenia. Financovanie 

týchto pilotných projektov by malo byť podporené z rozpočtu EÚ. 

 

Parlament a Rada sa dohodli na obmedzení právomocí Komisie prijímať delegované akty. 

Delegované akty by sa mali prijať len na prispôsobenie nariadenia zmenám v kódovaní 

a nomenklatúre na medzinárodnej úrovni a na zvýšenie prahových hodnôt. Trvanie 

delegovania sa obmedzilo na päť rokov. Treba pripomenúť, že toto nariadenie patrí medzi 

prvé legislatívne akty, ktorými sa vykonávajú ustanovenia týkajúce sa delegovaných aktov 

podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

 

Rokovania: 

 

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní 11. marca 2014 a rozhodnutia Výboru 

pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) o začatí rokovaní 13. októbra 2014 sa v rámci 

talianskeho predsedníctva Rady uskutočnil 25. novembra 2014 neformálny trialóg. Počas 

lotyšského, luxemburského a holandského predsedníctva sa uskutočnili ďalšie rokovania 

s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady 

dospeli prostredníctvom písomného postupu k dohode v tejto veci 11. mája 2016. Výsledný 

text z rokovaní schválil výbor TRAN 24. mája 2016. Na základe súhlasu výboru predseda 

výboru TRAN v liste Výboru stálych predstaviteľov oznámil, že odporučí plénu, 

aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov. Po právnom 

a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou potvrdila dohodu 

z 18. júla 2016. 
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