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                     REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 181/2008                     2010/EES/6/33 

frá 28. febrúar 2008 

um sérstakar ráðstafanir til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EB) nr. 718/1999 um stefnu 
Bandalagsins varðandi flutningsgetu flotans er miðar að því að efla flutninga á skipgengum 
 vatnaleiðum (*) 

(Kerfisbundin útgáfa) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 718/1999 frá 
29. mars 1999 um stefnu Bandalagsins varðandi flutningsgetu 
flotans er miðar að því að efla flutninga á skipgengum 
vatnaleiðum (1), einkum 3. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 805/1999 
frá 16. apríl 1999 um sérstakar ráðstafanir til 
framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 718/1999 um 
stefnu Bandalagsins varðandi flutningsgetu flotans er 
miðar að því að efla flutninga á skipgengum 
vatnaleiðum (2) hefur nokkrum sinnum verið breytt í 
veigamiklum atriðum (3). Til glöggvunar og hagræðingar 
ber því að kerfisbinda reglugerðina. 

2) Samkvæmt 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 718/1999 verður 
framkvæmdastjórnin að ákveða hagnýtt fyrirkomulag á 
framkvæmd stefnu Bandalagsins varðandi flutningsgetu 
flotans, sem er skilgreind í þeirri reglugerð. 

3) Ráðlegt er að halda fjárhæðum sérstöku framlaganna og 
jafngilda tonnafjöldanum, sem mælt er fyrir um í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89 (4) og reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1102/89 (5), þar eð 
þetta hefur reynst vel. 

4) Til að tryggja gagnkvæman fjárstuðning milli skipgengra 
vatnaleiðasjóðanna er æskilegt að framkvæmdastjórnin, 
með aðstoð frá stjórnum sjóðanna, hlutist til um að í 
upphafi hvers árs sé það fjármagn, sem tiltækt er í 
varasjóði, gert upp og reikningarnir stemmdir af komi til 
nýrra umbótaráðstafana. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 8. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2008 frá 6. júní 2008 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 58, 25.9.2008,  
p. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 90, 2.4.1999, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 102, 17.4.1999, bls. 64. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 411/2003 (Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2003, bls. 18). 
(3) Sjá I. viðauka. 
(4) Stjtíð. EB L 116, 28.4.1989, bls. 25. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 742/98 (Stjtíð. EB L 103, 
3.4.1998, bls. 3). 

(5) Stjtíð. EB L 116, 28.4.1989, bls. 30. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 812/1999 (Stjtíð. EB L 103, 20.4.1999, bls. 5). 

5) Samráð hefur verið haft við hlutaðeigandi aðildarríki og 
samtök, sem eru í fyrirsvari fyrir flytjendur á 
skipgengum vatnaleiðum á vettvangi Bandalagsins, um 
ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Með þessari reglugerð er ákvörðuð fjárhæð sérstöku 
framlaganna, sem um getur í 7. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 718/1999, hlutföllin með tilliti til reglunnar „gamalt fyrir 
nýtt“ og hagnýtt fyrirkomulag á framkvæmd stefnunnar 
varðandi flutningsgetu flota Bandalagsins. 

2. gr. 

Sérstök framlög 

1. Sérstök framlög fyrir mismunandi gerðir og flokka skipa 
skulu vera á bilinu 70 til 115% af eftirtöldum fjárhæðum: 

a) Þurrflutningaskip:  

i. vélknúnir prammar: 120 evrur á hvert tonn, 

ii. stjakprammar: 60 evrur á hvert tonn, 

iii. dregnir flutningaprammar: 43 evrur á hvert tonn. 

b) Tankskip: 

i. vélknúnir prammar: 216 evrur á hvert tonn, 

ii. stjakprammar: 108 evrur á hvert tonn, 

iii. dregnir flutningaprammar: 39 evrur á hvert tonn. 

c) Stjakbátar: 180 evrur/kW með línulegri aukningu í 240 
evrur/kW þegar hreyfiafl er jafnt og eða meira en 1°000 
kW. 
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2. Þegar heildarburðargeta skips er undir 450 tonnum skal 
lækka hámarksfjárhæðir sérstöku framlaganna, sem settar eru 
fram í 1. mgr., um 30%. 

Þegar heildarburðargeta skips er milli 450 og 650 tonn skal 
lækka hámarksfjárhæðir sérstöku framlaganna um 0,15% fyrir 
hvert það tonn sem heildarburðargeta viðkomandi skips er 
undir 650 tonnum. 

Þegar heildarburðargeta skips er milli 650 og 1°650 tonn skulu 
hámarksfjárhæðir sérstöku framlaganna sýna línulega aukningu 
úr 100 í 115%. Þegar heildarburðargeta skips er yfir 1°650 
tonnum skulu hámarksfjárhæðir sérstöku framlaganna áfram 
vera 115%. 

3. gr. 

Jafngildur tonnafjöldi 

1. Þegar eigandi skips tekur í notkun eitt þeirra skipa sem um 
getur í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 718/1999 og býðst til að 
úrelda skip af annarri gerð skal ákvarða jafngildan tonnafjölda, 
sem taka á tillit til, innan þeirra tveggja flokka skipa sem 
tilgreindir eru hér á eftir, í samræmi við eftirfarandi 
jöfnunarstuðla: 

a) Þurrflutningaskip: 

i. vélknúnir prammar sem eru yfir 650 tonnum: 1,00, 

ii. stjakprammar sem eru yfir 650 tonnum: 0,50, 

iii. dregnir flutningaprammar sem eru yfir 650 tonnum: 
0,36. 

b) Tankskip: 

i. vélknúnir prammar sem eru yfir 650 tonnum: 1,00, 

ii. stjakprammar sem eru yfir 650 tonnum: 0,50, 

iii. dregnir flutningaprammar sem eru yfir 650 tonnum: 
0,18. 

2. Þegar heildarburðargeta skips er undir 450 tonnum skal 
lækka stuðlana, sem settir eru fram í 1. mgr., um 30%. Þegar 
heildarburðargeta skips er milli 650 og 450 tonn skal lækka 
þessa stuðla um 0,15% fyrir hvert það tonn sem heildar-
burðargeta viðkomandi skips er undir 650 tonnum. Þegar 
heildarburðargeta skips er milli 650 og 1°650 tonn skulu 
stuðlarnir sýna línulega aukningu úr 100 í 115%. 

4. gr. 

Hlutföllin með tilliti til reglunnar „gamalt fyrir nýtt“ 

Skip sem eru tekin í notkun falla undir skilyrðið sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 718/1999. 

1. Þegar um þurrflutningaskip er að ræða skal hlutfallið (milli 
tonnafjölda eldri skipa og nýrra skipa) vera 0:1, 

2. þegar um tankskip er að ræða skal hlutfallið vera 0:1, 

3. þegar um stjakbáta er að ræða skal hlutfallið vera 0:1. 

5. gr. 

Gagnkvæmur fjárstuðningur 

1. Með það í huga að gera upp fjármagn, sem er tiltækt í 
varasjóði, eða með tilliti til ráðstafana til að koma á 
gagnkvæmum fjárstuðningi milli einstakra reikninga hinna 
ýmsu sjóða, sem um getur í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 
718/1999, skal hver sjóður senda framkvæmdastjórninni 
eftirfarandi upplýsingar í upphafi hvers árs: 

a) um tekjur sjóðsins á næstliðnu ári að svo miklu leyti sem 
þær eru ætlaðar til greiðslu úreldingarbóta eða til ráðstafana 
sem kveðið er á um í 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 718/1999 
(Rdn), 

b) um fjárhagsskuldbindingar sem sjóðurinn hefur tekið á sig 
á næstliðnu ári vegna greiðslu úreldingarbóta eða ráð-
stafana sem kveðið er á um í 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
718/1999 (Pn), 

c) um greiðsluafgang sjóðsins 1. janúar á næstliðnu ári sem 
verður vegna tekna sem ætlaðar eru til greiðslu 
úreldingarbóta eða til ráðstafana sem kveðið er á um í 8. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 718/1999 (Sn). 

2. Framkvæmdastjórnin ákvarðar, í samvinnu við sjóðstjórn, á 
grundvelli upplýsinganna sem um getur í 1. mgr.: 

a) heildarfjárhagsskuldbindingar sjóðanna á næstliðnu ári 
vegna greiðslu úreldingarbóta eða ráðstafana sem kveðið er 
á um í 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 718/1999 (Pt), 

b) heildartekjur allra sjóðanna á næstliðnu ári (Rdt), 
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c) heildargreiðsluafgang allra sjóðanna 1. janúar á næstliðnu 
ári (St), 

d) árlegar meðalfjárskuldbindingar hvers sjóðs (Pnn), reikn-
aðar samkvæmt eftirfarandi formúlu: 

Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn) 

e) mismuninn milli árlegra fjárskuldbindinga (Pn) og árlegra 
meðalfjárskuldbindinga (Pnn) hvers sjóðs, 

f) fjárhæðir sem hver sjóður með árlegar skuldbindingar undir 
árlegum meðalfjárskuldbindingum (Pn < Pnn) skal færa yfir 
í annan sjóð þar sem árlegar fjárskuldbindingar eru meiri 
en árlegar meðalfjárskuldbindingar (Pn > Pnn). 

3. Hver hlutaðeigandi sjóður skal færa fjárhæðirnar, sem um 
getur í f-lið 2. mgr., yfir til hinna sjóðanna fyrir 1. mars sama 
ár. 

6. gr. 

Samráð 

Í öllum málum er varða stefnu Bandalagsins um flutningsgetu 
flotans skal framkvæmdastjórnin leita álits hjá sérfræðingahópi 
fagfélaga sem eru í fyrirsvari fyrir flytjendur á skipgengum 
vatnaleiðum á vettvangi Bandalagsins og frá hlutaðeigandi 
aðildarríkjum. Vísað er til þessa hóps sem „sérfræðingahóps 
um stefnu Bandalagsins varðandi flutningsgetu og eflingu flota 
Bandalagsins“. 

7. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 805/1999 er hér með felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í 
þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

8. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 28. febrúar 2008. 

Fyrir hönd ráðsins, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
 

 

I. VIÐAUKI 

Niðurfelld reglugerð með skrá yfir síðari breytingar á henni 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 805/1999   (Stjtíð. EB L 102, 17.4.1999, bls. 64) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1532/2000 (Stjtíð. EB L 175, 14.7.2000, bls. 74) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 997/2001 (Stjtíð. EB L 139, 23.5.2001, bls. 11) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 336/2002 (Stjtíð. EB L 53, 23.2.2002, bls. 11) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 411/2003 (Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2003, bls. 18) 

 



5.2.2010  Nr. 6/197 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 805/1999 Þessi reglugerð 

1.°gr. 1.°gr. 

Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 2.°gr. Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 2.°gr. 

Fyrsti undirliður 1.°mgr. 2.°gr. a-liður 1.°mgr. 2.°gr. 

Fyrsti undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. i. liður a-liðar 1.°mgr. 2. gr. 

Annar undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. ii. liður a-liðar 1.°mgr. 2.°gr. 

Þriðji undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. iii. liður a-liðar 1.°mgr. 2.°gr. 

Annar undirliður 1.°mgr. 2.°gr. b-liður 1.°mgr. 2.°gr. 

Fyrsti undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. i. liður b-liðar 1.°mgr. 2.°gr. 

Annar undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. ii. liður b-liðar 1.°mgr. 2.°gr. 

Þriðji undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 2.°gr. iii. liður b-liðar 1.°mgr. 2.°gr. 

Þriðji undirliður 1.°mgr. 2.°gr. c-liður 1.°mgr. 2.°gr. 

Fyrsti undirliður 2.°mgr. 2.°gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

Annar undirliður 2.°mgr. 2.°gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 2.°gr. 

Þriðji undirliður 2.°mgr. 2.°gr. Þriðja undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

3.°mgr. 2.°gr. —  

Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 3.°gr. Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 3.°gr. 

Fyrsti undirliður 1.°mgr. 3.°gr. a-liður 1.°mgr. 3.°gr. 

Fyrsti undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. i. liður a-liðar 1.°mgr. 3. gr. 

Annar undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. ii. liður a-liðar 1.°mgr. 3.°gr. 

Þriðji undirliður fyrsta undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. iii. liður a-liðar 1.°mgr. 3.°gr. 

Annar undirliður 1.°mgr. 3.°gr. b-liður 1.°mgr. 3.°gr. 

Fyrsti undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. i. liður b-liðar 1.°mgr. 3.°gr. 

Annar undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. ii. liður b-liðar 1.°mgr. 3.°gr. 

Þriðji undirliður annars undirliðar 1.°mgr. 3.°gr. iii. liður b-liðar 1.°mgr. 3.°gr. 

2.°mgr. 3.°gr. 2.°mgr. 3.°gr. 

4.°gr. 4.°gr. 

Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 5.°gr. Inngangsmálsliður í 1.°mgr. 5.°gr. 

Fyrsti undirliður 1.°mgr. 5.°gr. a-liður 1.°gr. 5.°gr. 

Annar undirliður 1.°mgr. 5.°gr. b-liður 1.°mgr. 5.°gr. 

Þriðji undirliður 1.°mgr. 5.°gr. c-liður 1.°mgr. 5.°gr. 

Fyrsti undirliður 2.°mgr. 5.°gr. a-liður 2. mgr. 5. gr. 

Annar undirliður 2.°mgr. 5.°gr. b-liður 2.°mgr. 5.°gr. 

Þriðji undirliður 2.°mgr. 5.°gr. c-liður 2.°mgr. 5.°gr. 

Fjórði undirliður 2.°mgr. 5.°gr. d-liður 2.°mgr. 5.°gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 805/1999 Þessi reglugerð 

Fimmti undirliður 2.°mgr. 5.°gr. e-liður 2.°mgr. 5.°gr. 

Sjötti undirliður 2.°mgr. 5.°gr. f-liður 2.°mgr. 5.°gr. 

3.°mgr. 5.°gr. 3.°mgr. 5.°gr. 

6.°gr. 6.°gr. 

7.°gr. — 

— 7.°gr. 

— 8.°gr. 

— I.°viðauki 

— II.°viðauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


