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PAKEITIMAI 001-002 
pateikė Transporto ir turizmo komitetas

Pranešimas
Karima Delli A8-0228/2017
Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių 
transportu sektoriais, panaikinimas

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

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant sutvarkyti teisėkūros acquis 
ir sumažinti jos apimtį, būtina nuolat ją 
analizuoti ir nustatyti nebeaktualius teisės 
aktus. Panaikinti nebeaktualius teisės aktus 
naudinga tam, kad teisėkūros sistema būtų 
skaidri, aiški ir valstybės narės bei 
atitinkami suinteresuotieji subjektai – šiuo 
atveju krovinių vežimo kelių transportu 
sektoriaus subjektai – galėtų ja lengvai 
naudotis;

(2) siekiant sutvarkyti teisėkūros acquis 
ir sumažinti jos apimtį, būtina nuolat ją 
analizuoti ir nustatyti nebeaktualius teisės 
aktus. Panaikinti nebeaktualius teisės aktus 
naudinga tam, kad teisėkūros sistema būtų 
skaidri, aiški ir valstybės narės bei 
atitinkami suinteresuotieji subjektai – šiuo 
atveju vidaus vandens kelių ir krovinių 
vežimo keliais sektorių subjektai – galėtų 
ja lengvai naudotis;

Pagrindimas

Siūloma panaikinti vidaus vandenų kelių ir krovinių vežimo keliais teisės aktus. Tai turėtų būti 
įtraukta į konstatuojamosios dalies tekstą.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 1989 m. Taryba priėmė Reglamentą 
(EEB) Nr. 1101/89. Siekdama užtikrinti, 
kad vidaus vandenų transporto sektoriuje ir 
toliau būtų taikomos atitinkamos 
priemonės, taip pat siekdama valdyti 
laivyno pajėgumus, po dešimties metų 
Taryba priėmė Reglamentą (EB) 
Nr. 718/1999. Tame reglamente aptarti tie 
patys klausimai kaip ir Reglamente (EEB) 
Nr. 1101/89, bet šis nepanaikintas;

(3) 1989 m. Taryba priėmė Reglamentą 
(EEB) Nr. 1101/89. Siekdama užtikrinti, 
kad vidaus vandenų transporto sektoriuje ir 
toliau būtų taikomos atitinkamos 
priemonės, taip pat siekdama valdyti 
laivyno pajėgumus, po dešimties metų 
Taryba priėmė Reglamentą (EB) 
Nr. 718/1999, o Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 546/20141a 
padaryti jo pakeitimai. Tame reglamente 
aptarti tie patys klausimai kaip ir 
Reglamente (EEB) Nr. 1101/89, bet šis 
reglamentas nepanaikintas;

_______________
1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 546/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 
dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos 
skatinti vidaus vandenų transportą 
(OL L 163, 2014 5 29, p. 15).

Pagrindimas

Reglamente 546/2014 aptariamas tas pats klausimas, kaip ir panaikintame 
Reglamente 1101/89. Todėl verta paminėti Reglamentą 546/2011 konstatuojamojoje dalyje.


