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VERORDENING (EG) Nr. 742/98 VAN DE COMMISSIE
van 2 april 1998
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad ten aanzien van de
voor de ingebruikneming van nieuwe capaciteit geldende voorwaarden voor
drogeladingschepen in de binnenvaart
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

teniet te doen; dat de verhouding voor drogeladingschepen bijgevolg moet worden teruggebracht tot 1,25:1;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat over de in deze verordening vervatte
maatregel overleg is gepleegd met de lidstaten en het
advies is ingewonnen van de bij artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1102/89 ingestelde groep van deskundigen
„Structurele sanering van de binnenvaart”,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad van
27 april 1989 inzake de structurele sanering van de
binnenvaart (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2310/96 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel
8, lid 1, onder c),
Overwegende dat voor de berekening van de voor de
speciale bijdrage „oud voor nieuw” geldende verhouding
onderscheid dient te worden gemaakt tussen de drie
scheepstypen die zijn vermeld in Verordening (EEG) nr.
1102/89 van de Commissie van 27 april 1989 ter vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad inzake de structurele
sanering van de binnenvaart (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 241/97 (4), teneinde deze verhouding
aan te passen aan de economische realiteit in de verschillende bij die scheepstypen behorende marktsectoren;
Overwegende dat het, gezien de ontwikkeling van de
sector drogeladingschepen binnen de vervoermarkt in de
binnenvaart, noodzakelijk is de verhouding „oud voor
nieuw” aan te passen om de aan de gang zijnde herstructurering van de sector te vergemakkelijken, met name in
de sector containerschepen, zonder echter het resultaat
van de communautaire sloopactie in 1996, 1997 en 1998

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 8, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr.
1101/89 wordt een vierde alinea toegevoegd:
„— In afwijking van de eerste alinea worden wanneer
het drogeladingschepen als bedoeld in artikel 3,
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1102/89 betreft,
met ingang van 1 april 1998 de woorden „anderhalf maal” vervangen door „een en een kwart
maal”.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 april 1998.
Voor de Commissie
Neil KINNOCK
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