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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 60/1999  

 
frá 30. apríl 1999 

 
um breytingu á bókun 21 við EES-samninginn,  

um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki 
 
 

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: 
 
Bókun 21 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 77/98 frá 31. júlí 1998( 1). 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 frá 22. desember 1998 um 
skýrslugjöf málsaðila við tiltekna málsmeðferð samkvæmt 85. og 86. gr. EB-
sáttmálans( 2) skal felld inn í samninginn. 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2843/98 frá 22. desember 1998 um 
framsetningu, efni og önnur atriði er varða umsóknir og tilkynningar sem kveðið er á 
um í reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1017/68, (EBE) nr. 4056/86 og (EBE) nr. 
3975/87 um beitingu samkeppnisreglna á sviði flutninga(3)skal felld inn í samninginn. 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 fellir úr gildi reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar nr. 99/63/EBE frá 25. júlí 1963 um skýrslugjöf sem kveðið 
er á um í 1. og 2. mgr. 19. gr. reglugerðar ráðsins nr. 17, reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1630/69 frá 8. ágúst 1969 um skýrslugjöf sem 
kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1017/68 og fellir 
niður II. þátt reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4260/88 frá 16. 
desember 1988 um tilkynningar, kærur, umsóknir og skýrslur sem kveðið er á um í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4056/86 sem setur nákvæmar reglur um beitingu 85. og 
86. gr. sáttmálans gagnvart flutningum á sjó og II. þátt reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4261/88 frá 16. desember 1988 um kærur, 
umsóknir og skýrslur sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 sem 
setur reglur um beitingu samkeppnisreglna gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í 
lofti, sem eru hluti af samningnum og ber því að fella brott úr honum. 

                                                 
(1) Stjtíð. EB L 172, 8.7.1999, bls. 56  og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 30, 8.7.1999, b ls. 153. 

(2) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1998, bls. 18. 
(3) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1998, bls. 22. 



 

 2 

 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2843/98 fellir úr gildi reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar  (EBE) nr.  1629/69 frá 8. ágúst 1969 um framsetningu, 
efni og önnur atriði varðandi kærur á grundvelli 10. gr., umsóknir á grundvelli 12. gr. 
og tilkynningar á grundvelli 1. mgr. 14. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1017/68, I. 
þátt reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar  (EBE) nr. 4260/88 frá 16. desember 1988 
um tilkynningar, kærur, umsóknir og skýrslur sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 4056/86 sem setur nákvæmar reglur um beitingu 85. og 86. gr. sáttmálans 
gagnvart flutningum á sjó og I. þátt reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 
4261/88 frá 16. desember 1988 um kærur, umsóknir og skýrslur sem kveðið er á um í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 sem setur reglur um beitingu samkeppnisreglna 
gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti sem eru hluti af samningnum og ber því 
að fella brott úr honum. 
 
Skráin í 1. mgr. 3. gr. bókunar 21 við samninginn endurspeglar almenna stöðu 
löggjafar bandalagsins á þessu sviði. 
 
Fella ber reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 og (EB) nr. 2843/98  
inn í skrána í 1. mgr. 3. gr. bókunar 21 við samninginn og reglugerðir 
framkvæmdastjórnarinnar nr. 99/63/EBE, (EBE) nr. 1629/69, (EBE) nr. 1630/69, 
(EBE) nr. 4260/88 og (EBE) nr. 4261/88 skulu felldar brott úr skránni í þeirri grein.  
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
1. Í stað 1. mgr. 3. gr. í 5. lið bókunar 21 við samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar nr. 99/63/EBE komi eftirfarandi: 
 
,,5. 398 R 2842: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 frá 22. 

desember 1998 um skýrslugjöf málsaðila við tiltekna málsmeðferð samkvæmt 
85. og 86. gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. EB  L 354, 30.12.1998, bls. 18).“ 

 
2. Í 1. mgr. 3. gr. í bókun 21 við samninginn komi eftirfarandi liður á eftir 14. lið  
(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4261/88): 
 
,,15. 398 R 2842: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 frá 22. 

desember 1998 um skýrslugjöf málsaðila við tiltekna málsmeðferð samkvæmt 
85. og 86. gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. EB  L 354, 30.12.1998, bls. 18).“ 
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2. gr. 

 
Í 1. mgr. 3. gr. í bókun 21 við samninginn komi eftirfarandi liður á eftir 15. lið  
(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98): 
 
 
,,16. 398 R 2843: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2843/98 frá 22. 

desember 1998 um framsetningu, efni og önnur atriði er varða umsóknir og 
tilkynningar sem kveðið er á um í reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1017/68, 
(EBE) nr. 4056/86 og (EBE) nr. 3975/87 um beitingu samkeppnisreglna á 
sviði flutninga (Stjtíð. EB  L 354, 30.12.1998, bls. 22).“ 

 
 3. gr. 

 
Texti 8. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (EBE) nr. 1629/69), 9. liðar 
(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1630/69), 12. liðar (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar  (EBE) nr. 4260/88) og 14. liðar (reglugerð  
framkvæmdastjórnarinnar  (EBE) nr. 4261/88) í 1. mgr. 3. liðar í bókun 21 við 
samninginn falli niður. 

 
4. gr. 

 
Fullgiltur texti reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 og (EB) nr. 
2843/98 á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á 
hvoru máli fyrir sig. 

 
5. 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.   
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6. 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 
 
  
 

 


