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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-002 
predložené Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Správa
Karima Delli A8-0228/2017
Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej 
nákladnej dopravy

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme prečistenia legislatívneho 
acquis a zníženia jeho objemu ho treba 
pravidelne analyzovať a identifikovať 
zastarané právne predpisy. Zrušenie 
zastaraných právnych predpisov je 
užitočné, aby sa zachovala transparentnosť 
a jasnosť legislatívneho rámca a aby bol 
ľahko použiteľný pre členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, v tomto 
prípade pre odvetvie cestnej nákladnej 
dopravy.

(2) V záujme prečistenia legislatívneho 
acquis a zníženia jeho objemu ho treba 
pravidelne analyzovať a identifikovať 
zastarané právne predpisy. Zrušenie 
zastaraných právnych predpisov je 
užitočné, aby sa zachovala transparentnosť 
a jasnosť legislatívneho rámca a aby bol 
ľahko použiteľný pre členské štáty a 
príslušné zainteresované strany, v tomto 
prípade pre odvetvie vnútrozemskej vodnej 
dopravy a cestnej nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Navrhuje sa zrušenie legislatívnych aktov pre vnútrozemskú vodnú dopravu i cestnú nákladnú 
dopravu. To by sa malo premietnuť aj do tohto bodu odôvodnenia.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Rada prijala v roku 1989 nariadenie 
(EHS) č. 1101/1989. O desať rokov neskôr 
Rada prijala nariadenie (ES) č. 718/1999 s 
cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné 
nástroje naďalej dostupné pre odvetvie 
vnútrozemskej vodnej dopravy a na 
riadenie kapacity flotily. Uvedené 
nariadenie sa vzťahovalo na rovnaký 
predmet ako nariadenie (EHS) č. 1101/89 
bez toho, aby sa ním staršie nariadenie 
zrušilo.

(3) Rada prijala v roku 1989 nariadenie 
(EHS) č. 1101/1989. O desať rokov neskôr 
Rada prijala nariadenie (ES) č. 718/1999 
zmenené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 546/20141a 
s cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné 
nástroje naďalej dostupné pre odvetvie 
vnútrozemskej vodnej dopravy a na 
riadenie kapacity flotily. Uvedené 
nariadenie sa vzťahovalo na rovnaký 
predmet ako nariadenie (EHS) č. 1101/89 
bez toho, aby sa ním staršie nariadenie 
zrušilo.

_______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 546/2014 z 15. mája 2014, 
ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 
718/1999 o pláne kapacity flotily 
Spoločenstva na podporu vnútrozemskej 
vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 163, 
29.5.2014, s. 15).

Odôvodnenie

Nariadenie č. 546/2014 sa týka predmetu úpravy, na ktorý sa vzťahovalo zrušené nariadenie 
č. 1101/89. Preto je vhodné uviesť odkaz na nariadenie č. 546/2011 aj v odôvodnení.


