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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 62/2006 

frá 2. júní 2006 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt 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. 35/2006 frá 10. mars 2006 (1). 
 
2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 884/2004/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á 

ákvörðun nr. 1692/96/EB um viðmiðunarreglur Bandalagsins við uppbyggingu 
samevrópska flutningakerfisins ( 2) skal felld inn í samninginn með leiðréttingum sem 
birtust í Stjtíð. ESB L 201, 7.6.2004, bls. 1. 

 
3) Í ákvörðun nr. 884/2004/EB er vísað til tilskipunar ráðsins 79/409/EBE frá 2. apríl 1979 

um verndun villtra fugla (3), reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1164/94 frá 16. maí 1994 um 
stofnun samstöðusjóðs (4) og reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1267/1999 frá 21. júní 1999 
um stofnun sjóðs til að fjármagna skipulagsráðstafanir fyrir ríki sem bíða aðildar (5), en 
þessar gerðir hafa ekki verið felldar inn í samninginn. 

 
4) Í ákvörðun nr. 884/2004/EB er vísað til reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2236/95 frá 18. 

september 1995 um almennar reglur um bandalagsstyrki á sviði samevrópskra neta og 
flutningakerfa (6), en samstarf samningsaðilanna að því er þá gerð varðar takmarkast við 
það sem snýr að samevrópskum fjarskiptanetum. 

 
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Ákvæði 5. liðar (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB) XIII. viðauka við 
samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við: 

„– 32004 D 0884: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 884/2004/EB frá 29. apríl 
2004 (Stjtíð. ESB L 167, 30.4.2004, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 201, 7.6.2004, bls. 1.“ 

 
2. Í stað textans í aðlögunarlið h komi eftirfarandi: 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 53, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 1.6.2006, bls. 21. 
(2) Stjtíð. ESB L 167, 30.4.2004, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 103, 25.4.1979, bls. 1. 
(4) Stjtíð. ESB L 130, 25.5.1994, bls. 1. 
(5) Stjtíð. ESB L 161, 26.6.1999, bls. 73. 
(6) Stjtíð. ESB L 228, 23.9.1995, bls. 1. 
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„í 1. mgr. 8. gr. skulu ekki gilda orðin ,,og með beitingu tilskipunar 79/409/EBE frá 2. 
apríl 1979 um verndun villtra fugla og tilskipunar 92/43/EBE“,“ 

 
3. Í stað orðanna „2.26. Ísland“ í aðlögunarlið i komi „2.16. Ísland“ og í stað orðanna „2.27. 

Noregur“ komi „2.17. Noregur“. 
 
4. Í stað orðanna „3.24. Noregur“ í aðlögunarlið j komi orðin „3.16. Noregur“. 
 
5. Í stað orðsins „(Flugvellir)“ í aðlögunarlið k komi „(Net flugvalla)“, í stað orðanna 

„6.18. Ísland“ komi „6.8. Ísland“ og í stað orðanna „6.19. Noregur“ komi „6.9. 
Noregur“. 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. 884/2004/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. júní 2006 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 2. júní 2006. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 

R. Wright 
 

formaður. 

 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


