
 

 

  
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 55/1999 

 
frá 30. apríl 1999 

 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 

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: 
 
XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 40/1999 frá 26. mars 1999( 1). 
 
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2135/98 frá 24. september 1998 um breytingu á reglugerð 
(EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum 
og tilskipun 88/599/EBE um beitingu reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 
3821/85(2), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 49, 25.2.1999, bls. 46, skal felld 
inn í samninginn. 
 
Aðlögunarliðirnir við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 sem er að finna í 3. lið A-
hluta VI. kafla í I. viðauka við lögin um aðildarskilmála lýðveldisins Austurríkis, 
lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun að sáttmálunum sem 
Evrópusambandið byggir á(3) skulu felldir inn í samninginn.   
 
Nauðsynlegt er að aðlaga XIII. viðauka í kjölfar inngöngu Austurríkis, Finnlands og 
Svíþjóðar í Evrópusambandið. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

                                                 
(1) Hefur enn ekki verið b irt. 

(2) Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, b ls. 1. 

(3) Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, b ls. 21, eins og þau voru aðlöguð með St jtíð. EB L 1, 1.1.1995, bls. 1.  



 

 

 
1. gr. 

 
Í 21. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85) í XIII. viðauka við samninginn: 
 
a) bætist við eftirfarandi undirliður á milli þriðja og fjórða undirliðar: 

,,-  1 94 N : Lögum um aðildarskilmála lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins 
Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun að  sáttmálunum sem 
Evrópusambandið byggir á (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21, eins og 
þau voru aðlöguð með Stjtíð. EB L 1, 1.1.1995, bls. 1).“; 

 
b) bætist við eftirfarandi: 
 

,,- 398 R 2135: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2135/98 frá 24. september 1998 
(Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, bls. 1), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. 
EB L 49, 25.2.1999, bls. 46.     

 
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem 
hér segir: 

 
a) í IV. kafla A í I. viðauka B bætist við eftirfarandi í a- lið 3. liðar varðandi  

1. bls. í ekilskortinu: 
 

,,is: Ekilskort“ 
 

,,no: Sjåførkort“; 
 
b) í IV. kafla A í I. viðauka B varðandi 1. bls. í ekilskortinu hljóði 

upphafsmálsliður c- liðar í 3. lið sem hér segir hvað varðar EFTA-ríkin: 
 

,,auðkenni EFTA-ríkisins sem gefur kortið út umlukt sporbaugnum sem 
um getur í 37. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um umferð á vegum frá 
8. nóvember 1968 (með sama bakgrunn og ökuskírteinið); auðkennið 
skal vera sem hér segir:“; 

 
c) í IV. kafla A í I. viðauka B varðandi 1. bls. í ekilskortinu bætist 

eftirfarandi við c-lið 3. liðar: 
 

,,IS  Ísland 
 
  FL  Liechtenstein 
 
  N  Noregur“.“ 



 

 

 
 

2. gr. 
 

Í 23. lið (tilskipun ráðsins 88/599/EBE) í XIII. viðauka við samninginn, 
 
a) falli aðlögunarliðurinn og upphafsmálsliður niður; 
 
b) bætist við eftirfarandi: 
 

,,, eins og henni var breytt með: 
 

- 398 R 2135: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2135/98 frá 24. september 1998 
(Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, bls. 1), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. 
EB L 49, 25.2.1999, bls. 46.“ 

 
3. gr. 

 
Fullgiltur texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2135/98 og aðlögunarliða við reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 3821/85 í 3. lið A-hluta í VI. kafla í I. viðauka við lögin um 
aðildarskilmála lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins 
Svíþjóðar og aðlögun að  sáttmálunum sem Evrópusambandið byggir á, á íslensku og 
norsku, fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.   

  



 

 

 
5. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
 
Gjört í Brussel 30. apríl 1999. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 F. Barbaso 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  E. Gerner 
 
  
  
 


