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Samningur um Evrópska  
efnahagssvæðið 
 
Sameiginlega EES-nefndin 

 
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
 

nr. 12/97  
frá 14. mars 1997 

 
um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni) 

við EES-samninginn 
 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður með 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
samningurinn, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
XIV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
65/96 frá 27. nóvember 1996(1). 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2349/84 og reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 556/89 eru hluti af XIV. viðauka við  samninginn. 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 240/96 frá 31. janúar 1996 um beitingu 3. mgr. 
85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um tæknilega yfirfærslu(2) kemur í 
stað reglugerða (EBE) nr. 2349/84 og 556/89. 
 
Því ber að fella reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 240/96 inn í samninginn og 
breyta viðeigandi köflum og liðum í XIV. viðauka. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 
 

1. gr. 
 
XIV. viðauka við samninginn skal breytt sem að aftan segir:   
 

                                                 
(1) Stjtíð. EB nr. L 71, 13. 3. 1997, bls. 38 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 11, 13. 3. 1997, bls. 41. 

(2) Stjtíð. EB nr. L 31, 9. 2. 1996, bls. 2. 
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1. Í kafla C komi fyrirsögnin ,,Samningar um tæknilega yfirfærslu” í stað 
,,Nytjaleyfissamningar vegna einkaleyfa.”. 

 
2. Í stað textans í 5. lið komi eftirfarandi:  
 
 ,,396 R 0240: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 240/96 frá 31. janúar 

1996 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um 
tæknilega yfirfærslu (Stjtíð. EB nr. L 31, 9. 2. 1996, bls. 2). 

 
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir: 
 
a)  Í 4. mgr. 1. gr. lesist hugtakið ,,aðildarríkjum“ sem ,,aðildarríkjum EB eða EFTA-

ríkjum“; 
 
b) Í 1. mgr. 4. gr. lesist klausan ,,að því tilskildu að umræddir samningar séu tilkynntir 

framkvæmdastjórninni í samræmi við ákvæði 1., 2. og 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 
3385/94 og að framkvæmdastjórnin andæfi ekki slíkri undanþágu innan fjögurra 
mánaða“ sem ,,að því tilskildu að umræddir samningar séu tilkynntir 
framkvæmdastjórn EB eða eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við ákvæði 1., 2. og 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 3385/94, og samsvarandi ákvæði sem fyrirhuguð eru í bókun 21 
við EES-samninginn og III. kafla bókunar 4 við samninginn um stofnun 
eftirlitsstofnunar og dómstóls, og að þar til bær eftirlitsstofnun andæfi ekki slíkri 
undanþágu innan fjögurra mánaða.“; 

 
c)  Í 3. mgr. 4. gr. lesist klausan ,,í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 3385/94“ sem 

,,í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 3385/94, og samsvarandi ákvæði sem 
fyrirhuguð eru í bókun 21 við EES-samninginn og III. kafla bókunar 4 við samninginn 
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“; 

 
d)  Í stað annars málsliðar 5. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 
 
 ,,Henni ber að andæfa undanþágu ef hún fær beiðni þess efnis frá ríki sem heyrir undir 

lögsögu hennar innan tveggja mánaða frá því að tilkynningunni sem um getur í 1. mgr. 
eða orðsendingunni sem um getur í 4. mgr. var komið áleiðis til þessara ríkja“; 

 
e) Í stað annars málsliðar 6. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 
 
 ,,Hafi andmælum hins vegar verið hreyft að beiðni ríkis sem heyrir undir lögsögu 

hennar og haldi það ríki fast við beiðni sína er einungis unnt að falla frá þeim að höfðu 
samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnishömlur og yfirburðastöðu.“; 

 
f)  Eftirfarandi bætist við í lok 9. mgr. 4. gr.: 
 
 ,, , eða samsvarandi ákvæði í bókun 21 við EES-samninginn  og II. kafla bókunar 4 

við samninginn um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“; 
 
g)  Í upphafsmálsgrein 7. gr. lesist klausan ,,í samræmi við 7. gr. reglugerðar nr. 

19/65/EBE“ sem ,,annaðhvort að eigin frumkvæði eða að beiðni hinnar 
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eftirlitsstofnunarinnar, eða ríkis innan lögsögu hennar, eða einstaklings eða 
lögpersónu sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta“; 

 
h) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 7. gr.: 
 
 ,,Í slíkum tilvikum er þar til bærri eftirlitsstofnun heimilt að gefa út ákvörðun í 

samræmi við 6. og 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 17/62, eða samsvarandi ákvæði í 
bókun 21 við EES-samninginn og II. kafla bókunar 4 við samninginn um stofnun 
eftirlitsstofnunar og dómstóls, án þess að fyrirtækjum sé gert að tilkynna það 
fyrirfram.“; 

 
i)  Í 13. mgr. 10. gr. lesist hugtakið ,,aðildarríkjum“ sem ,,aðildarríkjum EB eða EFTA-

ríkjum.“ 
 
3. Í kafla F falli fyrirsögnin ,,Nytjaleyfissamningar um kunnáttu“ og textinn í 9. lið 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 556/89) niður.“. 
 

 2. gr. 
 
Fullgiltur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 240/96 á íslensku og norsku 
fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 
  

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. apríl 1997, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni. Hún 
kemur til framkvæmda 1. apríl 1996. Einstaka EFTA-ríkjum er heimilt að gera 
bráðabirgðaráðstafanir fyrir tímabilið frá 1. janúar 1996 til samþykktardags, að því marki sem 
slíkt er nauðsynlegt af stjórnskipulegum ástæðum. 
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4. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins. 
 
 
Gjört í Brussel 14. mars 1997. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 C. Day 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  E. Gerner 
 
 
 
 

 
 
 


