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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1952 

av 25. oktober 2017 

om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og av 

rådsforordning (EØF) nr. 1101/89(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen har bekreftet sin felles forpliktelse til å ajourføre og forenkle regelverket i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(3). 

2) For å kunne rasjonalisere og redusere omfanget av gjeldende EU-rett er det nødvendig å analysere den regelmessig for å 

avdekke foreldet regelverk. Det er nyttig å oppheve foreldet regelverk for å sikre at den rettslige rammen er åpen, 

tydelig og enkel å bruke for medlemsstatene og berørte parter, som i dette tilfellet er sektoren for fart på innlands 

vannveier og for godstransport på vei. 

3) I 1989 vedtok Rådet forordning (EØF) nr. 1101/89(4). Ti år senere vedtok Rådet forordning (EF) nr. 718/1999(5) for å 

sikre at sektoren for fart på innlands vannveier fortsatt hadde egnede verktøyer til rådighet, og for å forvalte 

flåtekapasiteten. Forordning (EF) nr. 718/1999 har samme formål som forordning (EØF) nr. 1101/89 uten å oppheve 

den. 

4) I samsvar med artikkel 8 nr. 6 i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om gods- og 

persontransport med jernbane og på vei(6) har alle kjøretøyer som oppfyller de tekniske standardene fastsatt i råds-

direktiv 96/53/EF(7), vært unntatt fra kvote- og tillatelsesordninger siden 1. januar 2005. Europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 2888/2000(8) om fordeling av tillatelser for tunge lastebiler som kjøres i Sveits, bør derfor anses som 

foreldet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 31.10.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 45. 

(1) EUT C 209 av 30.6 2017, s. 58. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 

(3) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 av 27. april 1989 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier (EFT L 116 av 28.4.1989, s. 25). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands 

vannveier (EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1). 

(6) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 91. 

(7) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2888/2000 om fordeling av tillatelser for tunge lastebiler som kjøres i Sveits (EFT L 336 av 

30.12.2000, s. 9). 
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5) Etter Republikken Bulgarias og Romanias tiltredelse til Unionen 1. januar 2007 er europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 685/2001(1) ikke lenger nødvendig, ettersom disse medlemsstatene ikke lenger trenger tillatelse til gods-

transport på vei og til å fremme kombinert transport. 

6) Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 oppheves. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 685/2001 av 4. april 2001 om fordeling mellom medlemsstatene av tillatelser mottatt 

gjennom avtaler mellom Det europeiske fellesskap og Republikken Bulgaria og mellom Det europeiske fellesskap og Romania om 

fastsettelse av visse vilkår for godstransport på vei og om fremming av kombinert transport (EFT L 108 av 18.4.2001, s. 1). 


