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

Regulas priekšlikums 

– 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/... 

(... gada ...), 

ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2888/2000 un (EK) 

Nr. 685/2001 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

                                                 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 

▌. 



 

AM\1133836LV.docx 2/6 PE605.626v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2, 

                                                 
1 OV C , , . 
2 Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums. 
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tā kā: 

(1) Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu1 ir apstiprinājuši kopīgo apņemšanos atjaunināt un 

vienkāršot tiesību aktus. 

(2) Lai sakārtotu acguis un mazinātu tā apjomu, ir jāveic tā regulāra analīze, lai apzinātu 

novecojušos tiesību aktus. Novecojušo tiesību aktu atcelšana ir lietderīga, jo tā gādā par 

tiesiskā regulējuma pārredzamību, skaidrību un to, lai dalībvalstīm un ieinteresētajām 

personām būtu vienkārši izmantot tiesību aktus, šajā gadījumā iekšējo ūdensceļu un 

kravu autopārvadājumu nozarēs. 

                                                 
1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 
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(3) Padome 1989. gadā pieņēma Regulu (EEK) Nr. 1101/891. Pēc desmit gadiem Padome 

pieņēma Regulu (EK) Nr. 718/19992; tās mērķis bija nodrošināt, ka iekšējo ūdensceļu 

transporta nozarē joprojām ir pieejami atbilstīgi rīki, un pārvaldīt flotes jaudu. Regula 

(EK) Nr. 718/1999 attiecas uz to pašu priekšmetu kā Regula (EEK) Nr. 1101/89, to 

neatceļot. 

(4) Saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par preču un 

pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem3 8. panta 6. punktu no 2005. gada 

1. janvāra visi transportlīdzekļi, kuri atbilst Padomes Direktīvā 96/53/EK4 izklāstītajiem 

tehniskajiem standartiem, ir atbrīvoti no kvotu vai atļauju režīma ievērošanas. Tāpēc 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2888/20005 par atļauju izsniegšanu 

smagajām kravas automašīnām, kas pārvietojas Šveicē, būtu jāuzskata par novecojušu. 

                                                 
1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1101/89 (1989. gada 27. aprīlis) par strukturāliem uzlabojumiem 

iekšējo ūdensceļu transporta nozarē (OV L 116, 28.4.1989., 25. lpp.). 
2 Padomes Regula (EK) Nr. 718/1999 (1999. gada 29. marts) par Kopienas flotes jaudas 

politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (OV L 90, 2.4.1999., 1. lpp.). 
3 OV L 114, 30.4.2002., 91. lpp. 
4 Padomes Direktīva 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā 

izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos 

autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos 

autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.). 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2888/2000 (2000. gada 18. decembris) par 

atļauju izsniegšanu smagajām kravas automašīnām, kas pārvietojas Šveicē (OV L 336, 30.12.2000., 

9. lpp.). 
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(5) Pēc Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās Savienībai 2007. gada 1. janvārī 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 685/20011 vairs nav vajadzīga, jo 

minētajām dalībvalstīm vairs nav jāsaņem atļauja kravu autopārvadājumiem un 

kombinēto pārvadājumu veicināšanai. 

(6) Tādējādi būtu jāatceļ Regulas (EEK) Nr. 1101/89, (EK) Nr. 2888/2000 un (EK) 

Nr. 685/2001, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 685/2001 (2001. gada 4. aprīlis) par to, kā 

dalībvalstu starpā sadalāmas atļaujas, kuras saņemtas saskaņā ar Eiropas Kopienas un Bulgārijas 

Republikas un Eiropas Kopienas un Rumānijas nolīgumiem, ar ko paredz dažus nosacījumus kravu 

autopārvadājumiem un kombinēto pārvadājumu veicināšanai (OV L 108, 18.4.2001., 1. lpp.). 
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1. pants 

Ar šo Regulas (EEK) Nr. 1101/89, (EK) Nr. 2888/2000 un (EK) Nr. 685/2001 tiek atceltas. 

2. pants 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā –           Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs                                  priekšsēdētājs 

Or. en 

 


