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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogalkotási vívmányok 
megtisztítása és mennyiségének 
csökkentése érdekében szükséges annak 
rendszeres elemzése és az elavult 
jogszabályok azonosítása. Az elavult 
jogszabályok hatályon kívül helyezése 
hasznos eszköz a jogalkotási keret 
átláthatóságának és egyértelműségének 
megőrzéséhez, valamint ahhoz, e keret 
könnyen alkalmazható legyen a tagállamok 
és az érdekelt felek, ebben az esetben az 
árufuvarozási ágazat számára.

(2) A jogalkotási vívmányok 
megtisztítása és mennyiségének 
csökkentése érdekében szükséges annak 
rendszeres elemzése és az elavult 
jogszabályok azonosítása. Az elavult 
jogszabályok hatályon kívül helyezése 
hasznos eszköz a jogalkotási keret 
átláthatóságának és egyértelműségének 
megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy e 
keret könnyen alkalmazható legyen a 
tagállamok és az érdekelt felek, ebben az 
esetben a belvízi hajózási és az 
árufuvarozási ágazat számára.

Indokolás

A javaslat arra irányul, hogy mind a belvízi hajózási, mind az árufuvarozási ágazatban a 
jogszabályokat hatályon kívül helyezzék. Ennek tükröződnie kell a preambulumbekezdés 
szövegében.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tanács 1989-ben elfogadta az 
1101/89/EGK rendeletet. Tíz évvel később 
a Tanács elfogadta a 718/1999/EK 
rendeletet annak érdekében, hogy továbbra 
is megfelelő eszközök álljanak 
rendelkezésre a belvízi hajózási ágazat 
számára és a flottakapacitás kezeléséhez. 
Az említett rendeletnek ugyanaz volt a 
tárgya, mint az 1101/89/EGK rendeletnek, 
de azt nem helyezte hatályon kívül.

(3) A Tanács 1989-ben elfogadta az 
1101/89/EGK rendeletet. Tíz évvel később 
a Tanács elfogadta az 546/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 
által módosított 718/1999/EK rendeletet 
annak érdekében, hogy továbbra is 
megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre 
a belvízi hajózási ágazat számára és a 
flottakapacitás kezeléséhez. Az említett 
rendeletnek ugyanaz volt a tárgya, mint az 
1101/89/EGK rendeletnek, de azt nem 
helyezte hatályon kívül.

_______________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
546/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 
a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló 
közösségi belvízi flottakapacitási 
politikáról szóló 718/99/EK tanácsi 
rendelet módosításáról (HL L 163., 
2014.5.29., 15. o.).

Indokolás

Az 546/2014/EU rendelet bevezette a hatályon kívül helyezett 1101/89/EGK rendelet hatálya 
alá tartozó tárgyat. Ezért kell az 546/2014/EU rendeletet a preambulumbekezdésben 
megemlíteni.


