
 

 

 
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 5/2002 
 

frá 1. febrúar 2002 
 

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: 
 
1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 158/2001 frá 11. desember 2001(1). 
 
2) Tilskipun ráðsins 93/89/EBE frá 25. október 1993 um álagningu gjalda á tiltekin 

ökutæki notuð til vöruflutninga á vegum og vegatolla og notendagjöld af 
tilteknum samgöngumannvirkjum í aðildarríkjunum(2) var felld inn í samninginn 
með ákvörðun 7/94(3). 

 
3) Dómstóll Evrópubandalaganna nam tilskipun ráðsins 93/89/EBE úr gildi 5. júlí 

1995. 
 
4) Tilskipun ráðsins 93/89/EB hélt áfram að hafa áhrif í Evrópubandalögunum þar til 

ráðið hafði samþykkt nýja tilskipun. 
 
5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um álagningu 

gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum(4) var því 
samþykkt. 

 
6) Fella ber tilskipun 1999/62/EB inn í samninginn. 
 
7) Þar af leiðandi ber að fella tilskipun 93/89/EBE brott úr samningnum. 
 

                                                 
(1) Stjtíð. EB L 65, 7.3.2002, bls. 36 og EES-viðbætir við St jtíð. EB nr. 13, 7.3.2002, bls. 21. 
(2) Stjtíð. EB L 279, 12.11.1993, bls. 32. 
(3) Stjtíð. EB L 160, 28.6.1994, b ls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 187, 20.7.1999, b ls. 42. 



 

 

8) Vegna sérstaks fyrirkomulags vegakerfisins í landinu er Noregi heimilt að leggja 
tolla og notendagjöld á ökutæki á grundvelli víðtækari vegaflokkunnar en kveðið 
er á um í tilskipuninni. 

 
9) 1. janúar 2001 innleiddi Sviss gjöld (toll) á þungaflutningabifreiðir á öllum vegum 

sem skyldu innheimt á landamærastöðvum á grundvelli ekinna kílómetra og 
eiginleika ökutækisins. Frá þessu er greint í samningi við Evrópubandalagið um 
flutninga á landi sem var undirritaður 21. júní 1999. 

 
10) Samkvæmt samningi um tollabandalag við Sviss hefur Liechtenstein engar 

landamærastöðvar á landamærunum við Sviss. Til þess að geta haldið 
sameiginlegum landamærum opnum innleiddi Liechtenstein, einnig þann 1. janúar 
2001, gjöld (toll) á þungaflutningabifreiðir  á öllum vegum á yfirráðasvæði sínu, 
sem jafngildir svissnesku gjöldunum á þungaflutningabifreiðir og sem 
grundvallast á tvíhliða samningi milli Liechtenstein og Sviss og liechtensteinskum 
lögum. 

 
11) Tilskipun 1999/62/EB heimilar að gjöld (tollar) séu innheimt fyrir notkun vega í 

hæsta flokki þegar ekki er til neitt almennt hraðbrautakerfi í viðkomandi 
aðildarríki (a- liður 2. mgr. 7. gr.) og því getur Liechtenstein,  þar sem ekkert 
almennt kerfi hraðbrauta er til í landinu, innheimt gjöld (tolla) af notkun vega í 
hæsta flokki. 

 
12) Hinsvegar er ekki hægt að ákvarða  kílómetra sem eknir eru í Liechtenstein á 

vegum í hæsta flokki. 
 
13) Í tilskipun 1999/62/EB er krafist að gjöld (tollar) grundvallist á 

grunnvirkjakostnaði (9. mgr. 7. gr.). 
 
14) Gjöld á þungaflutningabifreiðir miðast við grunnvirkjakostnað í Sviss sem er 

ólíkur grunnvirkjakostnaði í Liechtenstein. 
 
15) Því ber að aðlaga gjöld á þungaflutningabifreiðir þannig að þau verði í samræmi 

við tilskipun 1999/62/EB til að hægt sé að leggja þau á í Liechtenstein. 
 
16) Í einföldunarskyni ber að aðlaga gjöld á þungaflutningabifreiðir í heild þannig að 

sama lækkun á kílómetrafjölda verði notaður við útreikning á tolli sem lagður er á 
í Liechtenstein. 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Í stað textans í lið 18a í XIII. viðauka við samninginn komi eftirfarandi: 
 



 

 

,,399 L 0062: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um 
álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum (Stjtíð. 
EB L 187, 20.7.1999, bls. 42). 
 
Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir: 
 
a) Eftirfarandi bætist við 1. mgr. 3. gr.: 
 
 ,,- Ísland: Þungaskattur, 
 

- Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer, 
 

- Noregur: Vektårsavgift.“ 
 

b) Í tilvikum sem um getur í 1. mgr. 8. gr. skal, að því er EFTA-ríkin varðar, 
framkvæmdastjórn“ lesast sem ,,eftirlitsstofnun EFTA“. 

 
c) Í stað 6. gr. komi að því er EFTA-ríkin varðar: 
 

,,EFTA-ríkin skulu beita áfram núverandi ákvæðum sem um getur í 1. mgr. 3. gr. 
þannig að tryggt sé að samkeppni raskist ekki, þ.e. að gjaldið fyrir hvern 
ökutækjaflokk eða –undirflokk sem um getur í I. viðauka við tilskipunina sé ekki 
lægra en lágmarkið sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

 
Með fyrirvara um 6. gr. tilskipunar ráðsins 92/106/EBE frá 7. desember 1992(5) 
mega EFTA-ríkin ekki veita nokkra undanþágu frá eða lækkun á gjöldum  
samkvæmt 3. gr. er gæti raskað samkeppni, þ.e. myndi færa skattinn niður fyrir 
lágmarkið sem um getur í undanfarandi málsgrein.“ 
 

d) Eftirfarandi undirgrein bætist við í lok a- liðar 2. mgr. 7. gr.: 
 

,,Í Noregi er einnig heimilt að leggja tolla og notendagjöld á tiltekna annars flokks 
vegi. Í Liechtenstein er heimilt að leggja tolla og notendagjöld á hæsta vegaflokk, 
samkvæmt ákvæðum annarrar og þriðju undirgreinar 9. mgr.“ 

 
e) Eftirfarandi bætist við b- lið 2. mgr. 7. gr.: 
 

,,Að því er EFTA-ríkin varðar skulu ofangreindar samráðsviðræður fara fram við 
eftirlitsstofnun EFTA.“ 

 
f) Eftirfarandi bætist við í lok 9. mgr. 7. gr.: 
 
 ,,Frá 1. janúar 2001 er Liechtenstein heimilt að innheimta jafnháan toll (gjöld á 

þungaflutningabifreiðir) og innheimtur er í Sviss fyrir sama ökutækjaflokk og 
samkvæmt sama kerfi og í Sviss. Þegar þessi ákvörðun öðlast gildi mun   

                                                 
(5) Stjtíð. EB L 368, 17.12.1992, bls. 38. 



 

 

kílómetrafjöldinn sem notaður verður við útreikning á tollinum sem greiða á 
grundvallast á heildarfjölda ekinna kílómetra að frádregnum þremur kílómetrum 
fyrir hvert skipti sem farið er yfir landamæri Liechtensteins og Austurríkis við 
Schaanwald/Tisis. 

 
 Ef umferðin um landamærastöðina í Schaanwald/Tisis eykst úr hófi miðað við 

aðrar landamærastöðvar í héraðinu vegna þess að hún laðar að umferð annars 
staðar frá, er Liechtenstein heimilt, að höfðu samráði við og að fengnu samþykki 
sameiginlegu EES-nefndarinnar að lækka þriggja kílómetra frádráttinn á 
landamærastöðinni við Schaanwald/Tisis.  

 
2. gr. 

 
Texti tilskipunar 1999/62/EB á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur. 
 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 2. febrúar 2002, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-
nefndinni( ∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
Gjört í Brussel 1. febrúar 2002. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 P. Westerlund 
 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
  
  
                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.   
 



 

 

 P.K. Mannes M. Brinkmann 
 
 
 


