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Výbor pro právní záležitosti

8. 4. 2008

SDĚLENÍ ČLENŮM
(0026/2008)

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních 
osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění)
(KOM(2008) 37 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů1 se předpokládá, že poradní skupina složená 
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise posoudí jakýkoli návrh kodifikace 
předložený Komisí.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti se v zásadě k tomuto znění vyjádří na své schůzi ve dnech 
28.29. května 2008.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY

Příloha.

                                               
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 10. března 2008

STANOVISKO

URČENÉ EVROPSKÉMU PARLAMENTU
RADĚ
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních 
osvědčení plavidel vnitrozemské plavby
(KOM(2008) 37 v konečném znění ze dne 30. 1. 2008 – 2008/0021 (COD))
S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména s ohledem na bod 4 této dohody, 
ze dne 6. února 2008 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby posoudila výše uvedený návrh Komise.
Při projednávání1 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem kodifikovat 
směrnici Rady č. 76/135/EHS ze dne 20. ledna 1976 o vzájemném uznávání lodních 
osvědčení plavidel vnitrozemské plavby skupina dosáhla vzájemné dohody a konstatovala, že 
návrh se skutečně omezuje na prostou kodifikaci beze změny obsahu právních předpisů, které 
jsou jejím předmětem.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby pověřená generální ředitelka

                                               
1 Skupina měla k dispozici znění návrhu ve 22 jazycích a základem pro její práci bylo znění francouzské, jež 
bylo zároveň původním zněním pracovního dokumentu.
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