
Samningur um Evrópska  
efnahagssvæðið 
 
Sameiginlega EES-nefndin 

 
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
 

nr. 12/1999 
frá 29. janúar 1999 

 
um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) 

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: 
 
XV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 20/98 frá 6. mars 1998( 1). 
 
Reglugerð ráðsins (EB) nr.1540/98 frá 29. júní 1998 um nýjar reglur um aðstoð til 
skipasmíða(2) skal felld inn í samninginn. 
 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 

Í stað textans í lið 1b (tilskipun ráðsins 90/684/EBE) í XV. viðauka við samninginn 
komi eftirfarandi: 
  
,,- 398 R 1540: Reglugerð ráðsins (EB) nr.1540/98 frá 29. júní 1998 um nýjar 

reglur um aðstoð til skipasmíða (Stjtíð. EB  L 202, 18.7.1998, bls. 1).  
 
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 
 
a)  hugtakið ,,aðildarríki“ lesist sem ,,aðildarríki EB eða EFTA-ríki“, 
 
b)  hugtakið ,,framkvæmdastjórn“ lesist sem ,,þar til bær eftirlitsstofnun samanber 

62. gr. EES-samningsins“, 
                                                                 
(1) Stjtíð. EB L 272, 8.10.1998, b ls. 35 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 42, 8.10.1998, bls. 252.  
(2) Stjtíð. EB L 202, 18.7.1998, b ls. 1. 



 
c)  orðin ,,samrýmanlegt hinum sameiginlega markaði“ lesist sem ,,samrýmanlegt 

framkvæmd EES-samningsins“, 
 
d)  í e-lið 1. gr. lesist orðin ,,ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. sáttmálans“ 

sem ,,ríkisaðstoð samkvæmt 61. og 62. gr. EES-samningsins“, 
 
e)  í 2. mgr. 2. gr. lesist orðin ,,viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð til  

sjóflutninga“ sem ,,viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð til  
sjóflutninga(3) og málsmeðferð og efni reglna Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði 
ríkisaðstoðar, kafli 24A um aðstoð vegna flutninga á sjó( 4)“,   

 
f)  í 4. mgr. 4. gr. lesist orðin ,,löggjafar og reglna bandalagsins“ sem ,,reglna 

samkvæmt EES-samningnum“, 
 
g) í 1. mgr. 5. gr. lesist orðin ,,viðmiðunarreglum bandalagsins um ríkisaðstoð til 

björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum“ sem 
,,viðmiðunarreglum bandalagsins um ríkisaðstoð til björgunar og 
endurskipulagningar fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum(5) og málsmeðferð og 
efni reglna Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar, 16. kafli um aðstoð 
til björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum( 6)“,  

 
h) í 7. gr. lesist orðin ,,a-lið 3. mgr. 92. gr. sáttmálans“ og ,,c- liðar 3. mgr. 93. gr. 

sáttmálans“ sem ,,a- lið 3. mgr. 61. EES-samningsins“ og ,,c- liðar 3. mgr. 61. 
gr. EES-samningsins“, 

 
i) í 7. gr. lesist orðin ,,gildandi viðmiðunarreglum bandalagsins um 

svæðisbundna aðstoð“ sem ,,viðmiðunarreglum bandalagsins um 
svæðisbundna aðstoð(7) og málsmeðferð og efni reglna Eftirlitsstofnunar 
EFTA á sviði ríkisaðstoðar, VI. hluti um byggðaaðstoð( 8)“,   

 
j) í 8. gr. lesist orðin ,,rammaáætlun bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna 

og þróunarstarfs“ sem ,,rammaáætlun bandalagsins um ríkisaðstoð til 
rannsókna og þróunarstarfs“(9) og málsmeðferð og efni reglna 
Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar, 14. kafli um aðstoð vegna 
rannsókna og þróunar( 10)“,  

 
k) í 9. gr. lesist orðin ,,viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð til 

umhverfisverndar“ sem ,,viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð til 
umhverfisverndar( 11) og málsmeðferð og efni reglna Eftirlitsstofnunar EFTA á 
sviði ríkisaðstoðar, 15. kafli um aðstoð vegna umhverfisverndar(12)“,   

                                                                 
(3) Stjtíð. EB C 205, 5.7.1997, b ls. 5. 
(4) Stjtíð. EB L 316, 20.11.1997, bls. 23 og EES-viðbætir við St jtíð. EB nr. 48, 20.11.1997, b ls. 104.  
(5) Stjtíð. EB C 368, 23.12.1994, bls. 12. 
(6) Stjtíð. EB C 38, 5.2.1998, bls. 19 og EES-viðbætir v ið St jtíð. EB nr. 5, 5.2.1998, b ls. 214.  
(7) Stjtíð. EB C 74, 10.3.1998, b ls. 9.  
(8) Stjtíð. EB L 111, 29.4.1999, b ls. 46 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 18, 29.4.1999, bls. 1.  
(9) Stjtíð. EB C 45, 17.2.1996, b ls. 5. 
(10) Stjtíð. EB L 245, 26.9.1996, b ls. 20 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 43, 26.9.1996, bls. 1.  
(11) Stjtíð. EB C 72, 10.3.1994, b ls. 3. 
(12) Stjtíð. EB L 231, 3.9.1994, bls. 1 og EES-viðbætir við St jtíð. EB nr. 32, 3.9.1994, bls. 1.  



 
l)  í 1. mgr. 10. gr. lesist orðin ,,93. gr. sáttmálans“ sem ,,62. gr. EES-

samningsins“ og í 2. mgr. 10. gr. lesist orðin ,,92. gr. sáttmálans“ sem ,,61. gr. 
EES-samningsins“. 

 
2. gr. 

 
Fullgiltur texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1540/98 á íslensku og norsku fylgir sem 
viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 30. janúar 1999, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-
nefndinni.   
 
Hún gildir frá 1. janúar 1999. 

 
4. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
 
Gjört í Brussel 29. janúar 1999. 
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   Ritarar 
   sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
      G. Vik  E. Gerner 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
	G. Vik  E. Gerner

