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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Met het oog op de sanering en de 
vermindering van de omvang van de 
wetgeving moet het acquis geregeld 
worden onderzocht op achterhaalde regels. 
De intrekking van achterhaalde wetgeving 
is nuttig om het regelgevingskader 
transparant, duidelijk en 
gebruiksvriendelijk te houden voor de 
lidstaten en de belanghebbenden, in dit 
geval de sector voor vrachtvervoer over de 
weg.

(2) Met het oog op de sanering en de 
vermindering van de omvang van de 
wetgeving moet het acquis geregeld 
worden onderzocht op achterhaalde regels. 
De intrekking van achterhaalde wetgeving 
is nuttig om het regelgevingskader 
transparant, duidelijk en 
gebruiksvriendelijk te houden voor de 
lidstaten en de belanghebbenden, in dit 
geval de sectoren van de binnenvaart en 
van het vrachtvervoer over de weg.

Motivering

Er wordt voorgesteld de wetgevingshandelingen in beide sectoren (binnenvaart en 
vrachtvervoer over de weg) in te trekken. Dit moet duidelijk zijn in de verwoording van de 
overweging.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad heeft Verordening (EEG) 
nr.1101/1989 vastgesteld in 1989. Tien jaar 
later heeft de Raad Verordening (EG) nr. 
718/1999 vastgesteld om te waarborgen dat 
de gepaste instrumenten beschikbaar 
bleven voor de binnenvaartsector en voor 
de capaciteitsbeheersing van de vloot. Die 
Verordening had betrekking op hetzelfde 
onderwerp als Verordening (EEG) nr. 
1101/89, zonder dat die laatste werd 
ingetrokken.

(3) De Raad heeft Verordening (EEG) 
nr. 1101/1989 vastgesteld in 1989. Tien 
jaar later heeft de Raad Verordening (EG) 
nr. 718/1999, als gewijzigd bij 
Verordening (EU) nr. 546/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis, 
vastgesteld om te waarborgen dat de 
gepaste instrumenten beschikbaar bleven 
voor de binnenvaartsector en voor de 
capaciteitsbeheersing van de vloot. Die 
Verordening had betrekking op hetzelfde 
onderwerp als Verordening (EEG) 
nr. 1101/89, zonder dat die laatste werd 
ingetrokken.

_______________
1 bis Verordening (EU) nr. 546/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 718/1999 van de 
Raad betreffende het beleid ten aanzien 
van de capaciteit van de communautaire 
binnenvaartvloot met het oog op de 
bevordering van het vervoer over de 
binnenwateren (PB L 163 van 29.5.2014, 
blz. 15).

Motivering

Het onderwerp van de ingetrokken verordening 1101/89 werd voor het eerst behandeld in 
verordening 546/2014. De vermelding van verordening 546/2011 in de overweging is dan ook 
relevant.


