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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

HEFUR ÁHYGGJUR AF ÞVÍ að viðvarandi ójafnvægi ríkir milli
framboðs á og eftirspurnar eftir flutningsgetu sem rekja má til
efnahagslegrar niðursveiflu og skipulagsbreytinga sem vart hefur
orðið við nokkur undanfarin ár á flutningsmarkaðinum á
skipgengum vatnaleiðum. Farmgjöld eru einnig af þessum sökum
enn óviðunandi eða hafa áfram tilhneigingu til að fara niður á
við,

ÁLÍTUR afar mikilvægt, ef endurskipuleggja á
flutningsmarkaðinn á skipgengum vatnaleiðum í vestur-Evrópu
og tryggja samkeppnishæfni í flutningum á skipgengum
vatnaleiðum til frambúðar, að grípa til róttækari aðgerða en nú er
gert í því augnamiði að skapa á ný eðlilegan hagnað á ókomnum
árum,

VÍSAR til reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1101/89(1) og
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1102/89(2) um
skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum,

ÁLYKTUN RÁÐSINS

frá 24. október 1994

um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum(*)

(94/C 309/04)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. C 309, 5. 11. 1994, bls. 5, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 116, 28.4.1989, bls. 25. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 844/94 (Stjtíð. EB nr. L 98, 16.4.1994, bls. 1).

(2) Stjtíð. EB nr. L 116, 28.4.1989, bls. 30. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 3433/93 (Stjtíð. EB nr. L 314, 16.12.1993, bls.
10).

ÁLÍTUR að viðunandi ráðstafanir hljóti að felast í nýstárlegum
allsherjarskipulagsbreytingum ef tryggja á samkeppnishæfni
flutninga á skipgengum vatnaleiðum til frambúðar,

HVETUR framkvæmdastjórnina til að leggja fram tillögur eða
samþykkja aðrar ráðstafanir við hæfi á valdsviði hennar með
það í huga að auka áhrif reglugerðarinnar um skipulagsumbætur
og GEFUR ÞVÍ GAUM í þessu sambandi að
framkvæmdastjórnin hyggst auka hlutfall milli skipastóls til
úreldingar og nýs skipastóls, svokallað ,,hlutfall gamals fyrir
nýtt“, í 1,5 : 1,

HVETUR EINNIG framkvæmdastjórnina til að leggja fram, fyrir
1. janúar 1995, allsherjartillögu um flutninga á skipgengum
vatnaleiðum sem fjallar einkum um framtíðarskipulag
markaðarins og úreldingu.

Gjört í Lúxemborg 24. október 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORCHERT

forseti.

146


