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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
75. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar(1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina í 189. gr. c í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89 frá 27. apríl 1989 um
skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum (4),
var samþykkt áætlun um skipulagsumbætur í flutningum á
skipgengum vatnaleiðum með því að kveða á um úreldingaráætlanir
sem eru samræmdar á vettvangi bandalagsins.

Minnkun rekstrarlegrar umframgetu og endurskipulagning flotans
er langtímaaðgerð. Vegna bágborins efnahags í greininni hefur fjöldi
nýrra umsókna til úreldingarsjóða um úreldingarbætur farið vaxandi
um leið og fjármagn til þess að unnt sé að verða við þessum
beiðnum er takmarkað. Því ættu aðildarríkin að geta veitt viðbótarfé
í fyrrnefnda sjóði til bráðabirgða. Til viðbótar þessum framlögum
kunna að koma fjárframlög frá bandalaginu fyrir árið 1995.

Fjárveitingar til skipulagsumbóta í flutningum á skipgengum
vatnaleiðum hafa verið ákveðnar og settar í almenn fjárlög
Evrópubandalaganna fyrir árið 1995 og efla ber aðgerðir á sviði
úreldingar. Því ber að nota þessar fjárveitingar til að úrelda skip

sem eru á biðlistanum sem um getur í 6. mgr. 8. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1102/89 frá 27. apríl 1989
um sérstakar ráðstafanir vegna framkvæmdar reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á
skipgengum vatnaleiðum (5).

Sú fjárhagslega samstaða sem um getur í 5. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 1101/89 skal einnig gilda um fjármagn sjóðanna og útgjöld.

Hlutverk framkvæmdastjórnarinnar er að tryggja samræmingu
úreldingarsjóðanna og leitast þannig við að beita ákvæðum
reglugerðar (EBE) nr. 1101/89 með einsleitum hætti.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EBE) nr.
1101/89:

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við 3. gr.:

,,4. Fjármagna ber alla sjóði með:

- því framlagi sem um getur í 4. gr.;

- þeim sérframlögum sem um getur í 8. gr.;

- fjármagni sem viðkomandi aðildarríki kunna að leggja
fram sem lið í úreldingaráætlun sem er skipulögð á
vettvangi bandalagsins á grundvelli samhæfðrar
málsmeðferðar sem kveða ber nánar á um;

- framlögum bandalagsins sem um getur í 4. gr. a.“.

2. Eftirfarandi 4. gr. a bætist við á eftir 4. gr.:

,,4. gr. a

1. Fyrir árið 1995 geta sjóðirnir sem um getur í 3. gr.
fengið framlög frá bandalaginu.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 292, 7. 12. 1995, bls. 7, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/97 frá 30. apríl
1997 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 292, 7. 11. 1995, bls. 16.

(2) Áliti var skilað 13. september 1995 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum EB).

(3) Álit Evrópuþingsins frá 10. október 1995 (Stjtíð. EB nr. C 287,
30. 10. 1995), sameiginleg afstaða ráðsins frá 17. nóvember 1995
(Stjtíð. EB nr. C 325, 6. 12. 1995, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá
29. nóvember 1995 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).

(4) Stjtíð. EB nr. L 116, 28. 4. 1989, bls. 25. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 3314/94 (Stjtíð. EB nr. L 350, 31. 12. 1994,
bls. 8).

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2819/95

frá 5. desember 1995

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í
flutningum á skipgengum vatnaleiðum(*)

(5) Stjtíð. EB nr. L 116, 28. 4. 1989. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 3039/94 (Stjtíð. EB nr. L 322, 15. 12. 1994, bls. 11.
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2. Fyrir árið 1995 útdeilir framkvæmdastjórnin fjár-
framlögum, sem almenn fjárlög Evrópubanda-laganna kveða
á um, á grundvelli þeirra markmiða sem stefnt er að og með
tilliti til ólíkra skipagerða og -flokka, til sjóðanna í samræmi
við umsóknir um úreldingarbætur sem færðar eru inn á
almenna biðlistann með löglegum hætti.“.

3. Eftirfarandi komi í stað annars málsliðar í 2. mgr.
5. gr.:

,,Þetta gildir um öll útgjöld og allt fjármagn sjóðanna,
sem um getur í 4. mgr. 3. gr., til þess að öllum
flutningsaðilum sem þessi reglugerð gildir um sé tryggð
jöfn meðferð með tilliti til úreldingaraðgerða óháð því
hvaða sjóði viðkomandi skip tilheyrir.“.

4. Eftirfarandi komi í stað 3. mgr. 10. gr.:

,,3. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að úreldingarsjóðirnir beiti
ákvæðum þessarar reglugerðar með einsleitum hætti og annast
samræmingu aðgerða.“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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

Gjört í Brussel 5. desember 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

J. A. GRIÑÁN

forseti.


