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Věc: Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společných pravidlech pro
přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1 projednává poradní skupina složená z právních 
služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise veškeré návrhy na přepracování předložené 
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 dne 1. března 
2012.

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Příloha

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 16. ledna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování 
letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění)
COM(2011) 827 v konečném znění ze dne 1. 12. 2011 – 2011/0391 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
12. prosince 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Při přezkumu1 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady za účelem přepracování 
nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování 
letištních časů na letištích Společenství skupina po vzájemné dohodě konstatovala:

1) V bodě odůvodnění 18 by měla být úvodní slova „Letiště může být určeno jako 
koordinované letiště“ nahrazena slovy „Letiště může být určeno jako letiště s plánovaným 
provozem nebo koordinované letiště“.
2) V čl. 6 odst. 1 by měl být odkaz na uplatňování „článků 13 a 18“ nahrazen odkazem na 
uplatňování „článku 13, čl. 17 odst. 1 a článku 18“.
3) V čl. 9 odst. 3 by měla být vypuštěna úvodní slova „Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2“.

Po přezkumu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje 
žádné jiné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž 
konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše 
uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli 
změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
francouzského znění, které je původním zněním projednávaného textu.


