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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 812/1999 

frá 19. apríl 1999 

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1102/89 um sérstakar ráðstafanir vegna framkvæmdar 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum 

vatnaleiðum(*) 
 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) 1101/89 frá 
27. apríl 1989 um skipulagsumbætur í flutningum á skip-
gengum vatnaleiðum (1), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 742/98 (2), einkum 6. gr. og 3. mgr. 10. 
gr.,  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Samkvæmt reglugerð 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 vatnaleið- 
um (3), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 2433/97 (4), gefur framkvæmdastjórnin nánari fyrirmæli 
um tilhögun á framkvæmd úreldingaráætlana. 

Því markmiði að draga úr umframflutningsgetu tankskipa-
flotans hefur verið náð með því fjármagni sem var tiltækt. 
Ekki er lengur réttlætanlegt að fara fram á árleg framlög 
atvinnurekenda í greininni til tankskipa á árinu 1999. Þar af 
leiðandi er framlagið til tankskipa á árinu 1999 afnumið og 
heimilt er að endurgreiða það. 

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 
3690/92 (5) bættist við a- og b-liður 6. mgr. 6. gr. og þar 
með var tekið upp varanlegt úreldingarkerfi á grundvelli 
skrár sem gerð er ársfjórðungslega yfir umsóknir um úreld-
ingarbætur.  

Til að geta flutt umframtekjur frá skipulagsumbóta-
áætlunum í varasjóðina sem komið var á með reglugerð 
ráðsins nr. 718/99 frá 29. mars 1999 um stefnu bandalagsins 

 varðandi flutningsgetu flotans er miðar að því að efla 
flutninga á skipgengum vatnaleiðum (6) verður að fresta 
afhendingu nýrra umsókna um úreldingarbætur samkvæmt 
a- og b-lið 6. mgr. 6. gr. uns reglugerð (EBE) nr. 1101/89 
fellur úr gildi. Ársfjórðungsleg tilhögun á því að sækja um 
bætur úr úreldingarsjóðum, sem kveðið er á um í a- og b-lið 
6. mgr. 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1102/89, eins og henni 
var breytt, er því frestað áfram þar til áðurnefnd reglugerð 
fellur úr gildi. 
 

Samráð hefur verið haft við aðildarríkin og hóp sérfræðinga 
í skipulagsumbótum vegna flutninga á skipgengum 
vatnaleiðum, sem komið var á með 12. gr. reglugerðar 
ráðsins nr. 1102/89, vegna fyrirhugaðra breytinga. 
 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
Reglugerð (EBE) nr. 1102/89 er breytt sem hér segir: 
1. Eftirfarandi 4. mgr. bætist við 3. gr.: 

�4. Árleg framlög á árinu 1999 til tankskipa, sem um 
getur í 1. mgr., skulu lækkuð niður í núll og skulu árleg 
framlög á árinu 1999 til tankskipa endurgreidd úr úreld-
ingarsjóðunum sem skipin heyra undir.� 

2. 6. mgr. 6. gr. falli niður að því er varðar árið 1999. 
 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

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

Gjört í Brussel 19. apríl 1999.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 
   Neil KINNOCK    

framkvæmdastjóri. 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 90, 2.4.1999, bls. 1, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/1999 frá 24. 
september 1999 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
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