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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af aðildarlögunum frá 1994, einkum 169. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samhliða aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar ber að breyta
reglugerð (EBE) nr. 3118/93 (1) frá 25. október 1993 í því augnamiði
að úthluta Austurríki, Finnlandi og Svíþjóð hæfilegum fjölda
gestaflutningaleyfa bandalagsins.

Með tilvísun til 13. gr. bókunar nr. 9 um flutninga á vegum og
járnbrautum og samsetta flutninga í Austurríki, sem er í viðauka
við aðildarlögin frá 1994, gildir reglugerð (EBE) nr. 3118/93 fyrst
frá 1. janúar 1997 um: a) farmflytjendur með leyfi bandalagsins
sem lögbær yfirvöld í Austurríki hafa gefið út til að stunda
gestaflutningaþjónustu á vegum í öðrum aðildarríkjum og b)
farmflytjendur með leyfi bandalagsins sem lögbær yfirvöld í öðru
aðildarríki hafa gefið út til að stunda gestaflutningaþjónustu á
vegum í Austurríki.

Stækkun bandalagsins leiðir til aukinna umsvifa á markaðinum
fyrir flutninga á vegum. Því ber að fjölga gestaflutningaleyfum
bandalagsins fyrir hin tólf núverandi aðildarríki.

Vegna fjölgunar aðildarríkja ber einnig að gera nokkrar tæknilegar
breytingar á reglugerð (EBE) nr. 3118/93.

Nauðsynlegt er að viðhalda tímabundið skipulagi sem komið var
á innan ramma samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES)
til að unnt sé að prenta gestaflutningaleyfi fyrir byrjun ársins
1995 í tæka tíð.

Með skírskotun til 3. mgr. 2. gr. aðildarsáttmálans frá 1994 er
stofnunum bandalaganna heimilt að samþykkja, áður en til aðildar
kemur, ráðstafanir samkvæmt 169. gr. aðildarlaganna frá 1994
sem taka gildi með fyrirvara um og við gildistöku fyrrnefnds
sáttmála.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EBE)
nr. 3118/83:

1. Í stað þriðju undirgreinar 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:

,,Kvóti til gestaflutninga í bandalaginu skal samanstanda af
leyfum til gestaflutninga, sem hvert um sig gildir í tvo mánuði,
í samræmi við eftirfarandi töflu:

Ár Fjöldi leyfa

1994 30 000
1995 46 296
1996 60 191
1997 83 206
1. janúar til 30. júní 1998     54 091.“

2. Í stað töflu í 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:

1995 1996 1997 1. janúar
til

30. júní
1998

,,Belgía 3 647 4 742 6 223 4 045
Danmörk 3 538 4 600 6 037 3 925
Þýskaland 5 980 7 774 10 203 6 632
Grikkland 1 612 2 096 2 751 1 789
Spánn 3 781 4 916 6 452 4 194
Frakkland 4 944 6 428 8 436 5 484
Írland 1 645 2 139 2 808 1 826
Ítalía 4 950 6 435 8 445 5 490
Lúxemborg 1 699 2 209 2 899 1 885
Holland 5 150 6 695 8 786 5 711
Austurríki 0 0 4 208 2 736
Portúgal 2 145 2 789 3 661 2 380
Finnland 1 774 2 307 3 029 1 969
Svíþjóð 2 328 3 027 3 973 2 583
Breska konungsríkið 3 103 4 034 5 295 3 442“

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/95 frá 18. júlí
1995 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 279, 12. 11. 1993, bls. 1.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 3315/94
frá 22. desember 1994

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3118/93 um skilyrði fyrir því að farmflytjendur geti stundað
flutningaþjónustu á vegum í aðildarríki þar sem þeir eru ekki búsettir(*)
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3. Í stað textans efst á blaðsíðu a) og b) í I. og II. viðauka komi
eftirfarandi:

,,(Textinn skal vera á opinberu tungumáli/tungumálum eða
einu opinberu tungumáli aðildarríkisins sem gefur leyfið út)“.

Blaðsíða c), d) og f) falli brott.

4. Í stað miðhluta blaðsíðu a) í I. og II. viðauka komi eftirfarandi:

,,GESTAFLUTNINGALEYFI nr...........

fyrir vöruflutningum innanlands á vegum í aðildarríki
Evrópubandalagsins til handa farmflytjendum sem eru ekki
búsettir þar (gestaflutningar).

Leyfi þetta heimilar ..............................................................

.............................................................................................

........................................................................................ (2)

að stunda vöruflutninga með vélknúnu ökutæki eða
samtengdum ökutækjum í öðru aðildarríki Evrópubanda-
lagsins en því sem leyfishafinn hefur staðfestu í og til að
flytja það ökutæki eða samtengd ökutæki óhlaðin um allt
yfirráðasvæði bandalagsins, eins og mælt er fyrir um í
reglugerð (EBE) nr. 3118/93 og með fyrirvara um almenn
ákvæði þessa leyfis.“

5. Í stað 1. neðanmálsgreinar á blaðsíðu a) í I., II. og III. viðauka
komi eftirfarandi:

,,(1) Auðkenni landsins:

Belgía (B), Danmörk (DK), Þýskaland (D), Grikkland (GR),
Spánn (E), Frakkland (F), Írland (IRL), Ítalía (I), Lúxemborg
(L), Holland (NL), Austurríki (A), Portúgal (P), Finnland
(FIN), Svíþjóð (S), Breska konungsríkið (GB) (frá og með
1. janúar 1996: UK).“

6. Í stað textans efst á blaðsíðu a) og b) í III. viðauka komi
eftirfarandi:

,,(Textinn skal vera á opinberu tungumáli/tungumálum eða
einu opinberu tungumáli aðildarríkisins sem gefur bókina
út)“.

7. Í stað kaflans ,,Dálkur 6“ á blaðsíðu c) í III. viðauka komi
eftirfarandi:

,,Dálkur 6: Notið eftirfarandi auðkenni:

- Belgía: B
- Danmörk: DK
- Þýskaland: D
- Grikkland: GR
- Spánn: E
- Frakkland: F
- Írland: IRL
- Ítalía: I
- Lúxemborg: L
- Holland: NL
- Portúgal: P
- Finnland: FIN
- Svíþjóð: S
- Breska konungsríkið: GB (frá 1. janúar 1996: UK)

og frá 1. janúar 1997:

- Austurríki: A.“

8. Viðaukinn við þessa reglugerð komi í stað IV. viðauka.

2. gr.
1. Fram að 30. júní 1995 skulu gestaflutningaleyfi sem
farmflytjendur með staðfestu í núverandi aðildarríkjum nota
samsvara fyrirmyndunum í I. og II. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 3118/93. Fram að þeim degi skulu gestaflutningaleyfi sem
farmflytjendur með staðfestu í Finnlandi og Svíþjóð nota samsvara
fyrirmyndunum í I. og II. viðauka í 2. viðbæti XIII. viðauka við
EES-samninginn, eins og honum var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94 (1).

2. Núverandi aðildarríkjum er heimilt að leyfa notkun
skráningarhefta, samanber III. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 3118/93, til 31. desember 1995 og eigi lengur. Hinum
aðildarríkjunum ber að samþykkja þessi skráningarhefti á
yfirráðasvæði sínu fram að 31. desember 1995. Finnlandi og
Svíþjóð er heimilt að leyfa til sama dags notkun skráningarhefta
samkvæmt III. viðauka í 2. viðbæti XIII. viðauka við
EES-samninginn, eins og honum var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94.

3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi sama dag og aðildarsáttmálinn frá
1994.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

H. SEEHOFER

forseti.

(1) Stjtíð. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 1.
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VIÐAUKI

,,IV. VIÐAUKI

FLUTNINGAR Á ......... (ÁRSFJÓRÐUNGUR) ...................(ÁR) SAMKVÆMT
GESTAFLUTNINGALEYFUM BANDALAGSINS ÚTGEFNUM AF ..............(AUÐKENNI

LANDSINS)

Land þar sem hleðsla og Fjöldi
afhleðsla fer fram

fluttra tonna ekinna tonna/kílómetra
(í þúsundum)

D
F
I
NL
B
L
GB (1)
IRL
DK
GR
E
P
FIN
S
A (2)

               Gestaflutningar alls:

(1) Frá og með 1. janúar 1996: UK.

(2) Upplýsingar um Austurríki ber fyrst að veita frá fyrsta ársfjórðungi 1997.“


