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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 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady 

(EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001 

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0745), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 

s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0501/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

29. března 20171, 

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0228/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

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

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) S cílem pročistit legislativní acquis 

a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně 

analyzovat a identifikovat zastaralé právní 

předpisy. Zrušení zastaralých právních 

(2) S cílem pročistit legislativní acquis 

a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně 

analyzovat a identifikovat zastaralé právní 

předpisy. Zrušení zastaralých právních 

                                                 
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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předpisů je užitečné pro zachování 

legislativního rámce, který je transparentní 

a jasný a který mohou členské státy 

a příslušné zúčastněné strany, v tomto 

případě v oblasti silniční nákladní dopravy, 

snadno používat. 

předpisů je užitečné pro zachování 

legislativního rámce, který je transparentní 

a jasný a který mohou členské státy 

a příslušné zúčastněné strany, v tomto 

případě v oblasti vnitrozemské vodní 

dopravy a silniční nákladní dopravy, 

snadno používat. 

Odůvodnění 

Navrhuje se zrušit legislativní akty v oblasti vnitrozemské vodní dopravy i silniční nákladní 

dopravy. To by se mělo promítnout i do znění tohoto bodu odůvodnění. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Rada přijala nařízení (EHS) č. 

1101/89 v roce 1989. O deset let později 

Rada přijala nařízení (ES) č. 718/1999, aby 

bylo zajištěno, že i nadále budou 

k dispozici příslušné nástroje pro odvětví 

vnitrozemské vodní dopravy, a aby byla 

řízena kapacita loďstva. Uvedené nařízení 

se týká stejného předmětu jako nařízení 

(EHS) č. 1101/89, aniž by bylo posledně 

uvedené nařízení zrušeno. 

(3) Rada přijala nařízení (EHS) 

č. 1101/89 v roce 1989. O deset let později 

Rada přijala nařízení (ES) č. 718/1999 ve 

znění nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 546/20141a, aby bylo 

zajištěno, že i nadále budou k dispozici 

příslušné nástroje pro odvětví 

vnitrozemské vodní dopravy, a aby byla 

řízena kapacita loďstva. Uvedené nařízení 

se týká stejného předmětu jako nařízení 

(EHS) č. 1101/89, aniž by bylo posledně 

uvedené nařízení zrušeno. 

 _______________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 546/2014 ze dne 15. května 

2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 718/1999 o politice podpory 

vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde 

o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. 

L 163, 29.5.2014, s. 15). 

 Odůvodnění 

Nařízení 546/2014 se týká předmětu, na který se vztahovalo zrušené nařízení 1101/89. Je 

proto vhodné nařízení 546/2014 v tomto bodě odůvodnění uvést. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Obecný rámec 

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise se v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 společně zavázaly 

k aktualizaci a zjednodušení právních předpisů. 

S cílem pročistit legislativní acquis a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně analyzovat 

a identifikovat zastaralé právní předpisy. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné 

pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy 

a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti silniční nákladní dopravy, snadno 

používat. 

Předmět 

Nařízením (EHS) č. 1101/89 byla zavedena opatření pro strukturální zlepšení v odvětví 

vnitrozemských vodních cest pro loďstva provozovaná na propojených sítích vnitrozemských 

vodních cest v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku, Nizozemsku a Rakousku. Cílem 

uvedeného nařízení bylo snížit nadbytečnou kapacitu loďstev na vnitrozemských vodních 

cestách pomocí vrakovacích plánů koordinovaných na úrovni Společenství. Toto nařízení 

pozbylo účinnosti dne 29. dubna 1999, kdy vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 718/1999. 

Nařízením (ES) č. 2888/2000 byly mezi členské státy rozděleny kvóty pro těžká nákladní 

vozidla, které Společenství získalo od Švýcarska na roky 2001 až 2004. Jelikož od roku 2005 

již rozdělování kvót mezi členské státy není nutné, nařízení (ES) č. 2888/2000 zastaralo 

a mělo by být zrušeno. 

Nařízením (ES) č. 685/2001 se stanoví pravidla pro rozdělování povolení získaných 

Společenstvím na základě dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou 

a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách pro silniční 

přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy. Toto nařízení zastaralo, 

jelikož Bulharsko a Rumunsko přistoupily k Unii. 

Stanovisko zpravodajky  

Zpravodajka návrh posoudila a doporučuje podpořit zrušení nařízení (EHS) č. 1101/89, 

nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001, jak navrhla Komise. 

Rada také navrhuje, aby byl návrh Komise přijat, provedla však dvě změny v odůvodnění, což 

vede ke zlepšení znění návrhu. Zpravodajka tyto dvě změny předkládá jako pozměňovací 

návrhy Parlamentu. Pokud tyto dvě změny Parlament přijme, bude moci Rada přijmout postoj 

Parlamentu v prvním čtení beze změn. Díky tomu by bylo možné vyhnout se třístranným 

jednáním, která jsou v tomto případě zbytečná. 
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