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STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA

usvojeno u prvom čitanju 13. prosinca 2022. 

radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan 
snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka 
za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim 
putovima te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 851/2006 o određivanju 

sadržaja stavaka koje treba uvrstiti u različite rubrike (konta) u računovodstvenim 
obrascima prikazanim u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora1, 

nakon savjetovanja s Odborom regija, 

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2,

1 Mišljenje od 26. listopada 2022 (još nije objavljeno u Službenom listu).
2 Stajalište Europskog parlamenta od 13. prosinca 2022.
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budući da:

(1) Europski parlament, Vijeće i Komisija u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1 potvrdili su zajedničku predanost 

ažuriranju i pojednostavnjenju zakonodavstva Unije.

(2) Primjereno je redovito analizirati pravnu stečevinu Unije kako bi se omogućilo 

njezino ažuriranje i, kada je to moguće, smanjivanje njezine količine. Stavljanjem 

zastarjelog zakonodavstva izvan snage pomaže se u očuvanju transparentnosti, 

jasnoće i jednostavnosti upotrebe zakonodavnog okvira Unije za države članice i 

relevantne dionike.

(3) Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1108/702 od država članica zahtijeva se da izvješćuju o 

izdacima za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu 

unutarnjim vodnim putovima, kao i o povratnim podacima povezanima s upotrebom 

takve infrastrukture. 

(4) Uredba (EEZ) br. 1108/70 sadržava zastarjele odredbe i definicije te je nedosljedna i 

nekompatibilna s novijim pravnim aktima Unije koji su trenutačno na snazi i kojima 

se države članice obvezuju na izvješćivanje o podacima o ulaganjima u prometnu 

infrastrukturu i o upotrebi infrastrukture.

(5) Uredba (EEZ) br. 1108/70 povezana je s prekomjernim administrativnim 

poteškoćama u prikupljanju podataka koji se zahtijevaju tom uredbom. Samo su 

četiri države članice od 2005. dostavljale takve podatke.

(6) Uredbu (EEZ) br. 1108/70 trebalo bi stoga staviti izvan snage kako bi se uklonile 

nedosljednosti u pravnom poretku Unije te kako bi se doprinijelo pojednostavnjenju 

zakonodavstva Unije uklanjanjem zastarjelog pravnog akta. 

(7) Budući da se Uredbom Komisije (EZ) br. 851/20063 provodi Uredba (EEZ) br. 

1108/70, njezina će svrha nestati stavljanjem izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1108/70. 

Stoga bi i Uredbu (EZ) br. 851/2006 trebalo staviti izvan snage,

1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
2 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1108/70 od 4. lipnja 1970. o uvođenju računovodstvenog 

sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu 
unutarnjim vodnim putovima (SL L 130, 15.6.1970., str. 4.).

3 Uredba Komisije (EZ) br. 851/2006 od 9. lipnja 2006. o određivanju sadržaja stavaka 
koje treba uvrstiti u različite rubrike (konta) u računovodstvenim obrascima prikazanim 
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DONIJELI SU OVU UREDBU:

u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70 (SL L 158, 10.6.2006., str. 3.). 
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Članak 1.
Uredbe (EEZ) br. 1108/70 i (EZ) br. 851/2006 stavljaju se izvan snage.

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednica Predsjednik/Predsjednica


