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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de otimizar e reduzir o volume 
do acervo legislativo, é necessário analisá-
lo regularmente e identificar a legislação 
obsoleta. A revogação da legislação 
obsoleta é útil para manter um quadro 
legislativo transparente, claro e fácil de 
utilizar pelos Estados-Membros e pelas 
partes interessadas pertinentes, no caso em 
apreço o setor do transporte rodoviário de 
mercadorias.

(2) A fim de otimizar e reduzir o volume 
do acervo legislativo, é necessário analisá-
lo regularmente e identificar a legislação 
obsoleta. A revogação da legislação 
obsoleta é útil para manter um quadro 
legislativo transparente, claro e fácil de 
utilizar pelos Estados-Membros e pelas 
partes interessadas pertinentes, no caso em 
apreço os setores do transporte por vias 
navegáveis interiores e do transporte 
rodoviário de mercadorias.

Justificação

Propõe-se a revogação de atos legislativos nos setores do transporte por vias navegáveis 
interiores e do transporte rodoviário de mercadorias. Este facto deve refletir-se no texto do 
considerando.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho adotou o Regulamento 
(CEE) n.º 1101/89 em 1989. Dez anos mais 
tarde, o Conselho adotou o Regulamento 
(CE) n.º 718/1999, para garantir que 
continuavam a estar disponíveis 
instrumentos adequados para o setor do 
transporte por vias navegáveis interiores e 
para a gestão da capacidade das frotas. 
Esse regulamento abrangia o mesmo objeto 
que o Regulamento (CEE) n.º 1101/89, 
sem ter procedido à sua revogação.

(3) O Conselho adotou o Regulamento 
(CEE) n.º 1101/89 em 1989. Dez anos mais 
tarde, o Conselho adotou o Regulamento 
(CE) n.º 718/1999, com a redação que lhe 
foi dada pelo Regulamento (UE) n.º 
546/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A, para garantir que 
continuavam a estar disponíveis 
instrumentos adequados para o setor do 
transporte por vias navegáveis interiores e 
para a gestão da capacidade das frotas. 
Esse regulamento abrangia o mesmo objeto 
que o Regulamento (CEE) n.º 1101/89, 
sem ter procedido à sua revogação.

_______________
1-A Regulamento (UE) n.º 546/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 718/1999 do 
Conselho relativo a uma política de 
capacidade das frotas comunitárias de 
navegação interior a fim de promover o 
transporte por vias navegáveis interiores 
(JO L 163 de 29.5.2014, p. 15).

Justificação

O Regulamento n.º 546/2014 introduziu o objeto abrangido pelo Regulamento 1101/89 
revogado. Por conseguinte, cumpre mencionar o Regulamento 546/2011 no considerando.


