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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin säännöstön perkaamiseksi ja 
sen sisältämien säännösten määrän 
vähentämiseksi sitä on tarpeen tarkastella 
säännöllisesti ja yksilöidä vanhentunut 
lainsäädäntö. Vanhentuneen lainsäädännön 
kumoaminen auttaa lisäämään 
lainsäädäntökehyksen avoimuutta ja 
selkeyttä ja helpottamaan sen soveltamista 
jäsenvaltioissa ja asianomaisten 
sidosryhmien – tässä tapauksessa 
maanteiden tavarakuljetusalan – 
keskuudessa.

(2) Unionin säännöstön perkaamiseksi ja 
sen sisältämien säännösten määrän 
vähentämiseksi sitä on tarpeen tarkastella 
säännöllisesti ja yksilöidä vanhentunut 
lainsäädäntö. Vanhentuneen lainsäädännön 
kumoaminen auttaa lisäämään 
lainsäädäntökehyksen avoimuutta ja 
selkeyttä ja tekee sen soveltamisen 
helpommaksi jäsenvaltioille ja 
asianomaisille sidosryhmille, tässä 
tapauksessa sisävesiliikenteelle sekä 
maanteiden tavarakuljetuksille.

Perustelu

Tässä ehdotetaan sekä sisävesiliikenteen että maanteiden tavarakuljetusten alan säännösten 
kumoamista. Tämä olisi sisällytettävä johdanto-osan tekstiin.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto antoi asetuksen (ETY) N:o 
1101/1989 vuonna 1989. Kymmenen 
vuotta myöhemmin neuvosto antoi 
asetuksen (EY) N:o 718/1999, jonka 
tarkoituksena oli varmistaa, että 
sisävesiliikenteen alalla oli edelleen 
käytettävissä asianmukaiset välineet, sekä 
hallinnoida laivaston kapasiteettia. 
Kyseisessä asetuksessa käsitellään samaa 
asiaa kuin asetuksessa (ETY) N:o 1101/89 
ilman että sillä kumotaan jälkimmäinen 
asetus.

(3) Neuvosto antoi asetuksen (ETY) N:o 
1101/1989 vuonna 1989. Kymmenen 
vuotta myöhemmin neuvosto antoi 
asetuksen (EY) N:o 718/1999, jota on 
muutettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
546/20141 a, ja jonka tarkoituksena oli 
varmistaa, että sisävesiliikenteen alalla oli 
edelleen käytettävissä asianmukaiset 
välineet, sekä hallinnoida laivaston 
kapasiteettia. Kyseisessä asetuksessa 
käsitellään samaa asiaa kuin asetuksessa 
(ETY) N:o 1101/89 ilman että sillä 
kumotaan jälkimmäinen asetus.

_______________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 546/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014, yhteisön 
sisävesiliikenteen aluskapasiteettia 
koskevista toimintalinjoista 
sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 
muuttamisesta (EUVL L 163, 29.5.2014, 
s. 15).

Perustelu
Asetukseen (EU) N:o 546/2014 sisällytettiin aihe, jota käsiteltiin kumotussa asetuksessa 
(ETY) N:o 1101/89. Tästä syystä asetus N:o 546/2011 kannattaa mainita johdanto-osan 
kappaleessa.


