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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 av 27.
april 1989 om strukturell sanering av fart på innlands
vannveier(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
742/98(2), særlig artikkel 6 og 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 1102/89 av 27.
april 1989 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av
fart på innlands vannveier(3), sist endret ved forordning (EF)
nr. 2433/97(4), skal Kommisjonen fastsette nærmere regler for
gjennomføringen av disse handlingsplanene for opphogging.

Med hensyn til tankfartøyer er målet om reduksjon av
overkapasiteten nådd med de disponible økonomiske midler.
Det er ikke lenger grunn til å opprettholde det årlige bidraget
fra næringen for tankfartøyer i 1999. Bidrag for tankfartøyer
oppheves derfor for 1999, og innbetalte bidrag kan
tilbakebetales.

I forordning (EØF) nr. 3690/92(5) ble det i artikkel 6 nr. 6
bokstav a) og b) innført en fast opphoggingsordning basert på
en kvartalsvis liste over søknader om opphoggingsbonus.

For å gjøre det mulig å plassere overskudd fra tiltakene for
strukturell sanering i reservefondet opprettet ved
rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport
på innlands vannveier(6), skal innsending av nye søknader om
opphoggingsbonus i henhold til artikkel 6 nr. 6 bokstav a) og
b) stilles i bero til forordning (EØF) nr. 1101/89 opphører å
gjelde. Derfor stilles ordningen med kvartalsvise lister over
søknader om bonus fra opphoggingsfondene fastsatt i artikkel

6 nr. 6 bokstav a) og b) i forordning (EØF) nr. 1102/89, med
senere endringer, i bero til nevnte forordning opphører å gjelde.

Medlemsstatene og Ekspertgruppen for strukturell sanering av
fart på innlands vannveier nedsatt i samsvar med artikkel 12 i
forordning (EØF) nr. 1102/89 er rådspurt om de foreslåtte
endringene –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1102/89 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 3 skal nytt nr. 4 lyde:

“4. For 1999 skal satsene for de årlige bidragene for
tankfartøyer omhandlet i nr. 1 settes ned til null, og de
årlige bidragene for 1999 for tankfartøyer skal
tilbakebetales av de opphoggingsfondene som disse
fartøyene kommer inn under.”

2) For 1999 oppheves artikkel 6 nr. 6.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. april 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 812/1999

av 19. april 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 1102/89 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 25.

(2) EFT L 103 av 3.4.1998, s. 3.

(3) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 30.

(4) EFT L 337 av 9.12.1997, s. 10.

(5) EFT L 374 av 22.12.1992, s. 22.

(6) EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1.


