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Výbor pre právne veci

1.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0009/2012)

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 
prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované 
znenie)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1 konzultačná pracovná skupina zložená zo 
zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh 
na prepracovanie, ktorý predloží Komisia.

Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny k vyššie uvedenému návrhu je uvedené v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k tomuto textu v zásade vyjadrí na svojej schôdzi 1. marca 2012.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Príloha

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 16. januára 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 
prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované 
znenie)
COM(2011) 827 v konečnom znení z 1.12.2011 – 2011/0391(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná 
pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie usporiadala 12. decembra 2011 schôdzu venovanú, okrem iného, preskúmaniu 
vyššie uvedeného návrhu Komisie.

Pri preskúmaní1 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na účely prepracovania 
nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania 
prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva, konzultačná pracovná skupina 
jednomyseľne konštatovala toto:

1) V odôvodnení 18 by sa mali úvodné slová „Letisko možno určiť ako koordinované“
nahradiť slovami „Letisko možno určiť ako letisko s možným plánovaním letov alebo 
koordinované letisko“.
2) V článku 6 ods. 1 by sa mal odkaz na „články 13 a 18“ nahradiť odkazom na „článok 13, 
článok 17 ods. 1 a článok 18“.
3) V článku 9 ods. 3 by sa mali vypustiť úvodné slová „Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 
ods. 2“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje nijaké dôležité zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sa už v ňom 
vyznačili. Skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení 
predchádzajúceho aktu spolu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba 
                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii nemeckú, anglickú a francúzsku jazykovú verziu návrhu 
a pracovala na základe francúzskej verzie, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou pracovného dokumentu.
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jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez ich podstatnej zmeny.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
vedúci právnej služby vedúci právneho servisu generálny riaditeľ


