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Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční 

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

_____________________________________________________________

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 
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.

(2) 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 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.
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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.


