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(2) Selleks et „puhastada“ õigustikku ja 
vähendada selle mahtu, on vaja seda 
korrapäraselt analüüsida ja teha kindlaks 
vananenud õigusaktid. Vananenud 
õigusaktide kehtetuks tunnistamine 
võimaldab säilitada läbipaistva ja selge 
õigusraamistiku, mida liikmesriikidel ja 
asjaomastel sidusrühmadel (käesoleval 
juhul autoveosektor) on lihtne kasutada.

(2) Selleks et „puhastada“ õigustikku ja 
vähendada selle mahtu, on vaja seda 
korrapäraselt analüüsida ja teha kindlaks 
vananenud õigusaktid. Vananenud 
õigusaktide kehtetuks tunnistamine 
võimaldab säilitada läbipaistva ja selge 
õigusraamistiku, mida liikmesriikidel ja 
asjaomastel sidusrühmadel (käesoleval 
juhul siseveeteede- ja autoveosektorid) on 
lihtne kasutada.

Selgitus

Tehakse ettepanek tunnistada kehtetuks õigusaktid nii siseveeteede- kui ka autoveosektoris. 
See peaks kajastuma põhjenduse sõnastuses.
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(3) Nõukogu võttis 1989. aastal vastu 
määruse (EMÜ) nr 1101/1989. Kümme 
aastat hiljem võttis nõukogu vastu määruse 
(EÜ) nr 718/1999, et tagada asjakohaste 
vahendite jätkuva kättesaadavuse 
siseveetranspordi sektoris ning haldamaks 
laevastiku mahtu. Kõnealune määrus 
hõlmas sama sisu nagu määrus (EMÜ) nr 
1101/89, mida ei tunnistatud kehtetuks.

(3) Nõukogu võttis 1989. aastal vastu 
määruse (EMÜ) nr 1101/1989. Kümme 
aastat hiljem võttis nõukogu vastu määruse 
(EÜ) nr 718/1999, mida on muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 546/20141a, et tagada 
asjakohaste vahendite jätkuv 
kättesaadavus siseveetranspordi sektoris 
ning hallata laevastiku mahtu. Kõnealune 
määrus hõlmas sama sisu nagu määrus 
(EMÜ) nr 1101/89, mida ei tunnistatud 
kehtetuks.

_______________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta määrus (EL) 
nr 546/2014, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis 
käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse 
poliitikat siseveetranspordi edendamiseks 
(ELT L 163, 29.5.2014, lk 15).

Selgitus

Määrus (EL) nr 546/2014 hõlmas sama sisu nagu määrus (EMÜ) nr 1101/89, mis tunnistati 
kehtetuks. Seetõttu on asjakohane mainida määrust (EL) nr 546/2014 põhjenduses.


