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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 66/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XV. við auka (Ríkis að stoð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samn ingnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98 . gr .,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XV . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 120/2008 
frá 7 . nóvember 2008 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/21/ESB frá 20 . desember 2011 
um beitingu 2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart ríkis að stoð í 
formi bóta til til tekinna fyrir tækja sem veita opin bera þjón ustu sem hefur almenna efna hags lega 
þýðingu (2) .

3) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2012/21/ESB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2005/842/EB (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn-
ingnum .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 1h (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/842/EB) í XV . við auka við samn ing inn hljóði 
svo:

„32012 D 0021: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/21/ESB frá 20 . desember 2011 um beitingu 
2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart ríkis að stoð í formi bóta til til-
tekinna fyrir tækja sem veita opin bera þjón ustu sem hefur almenna efna hags lega þýðingu (Stjtíð . ESB L 7, 
11 .1 .2012, bls . 3) .

Ákvæði ákvörð un arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a)  Í stað hugtaksins „fram kvæmda stjórn in“ komi „lögbært sam keppn is yfir vald í skiln ingi 62 . gr . EES-
samn ings ins“,

b)  Í stað orðanna „sam rýmist innri mark aðnum“ komi „sam rýmist fram kvæmd EES-samn ings ins“,

c)  Í stað hugtaksins „aðild ar ríki“ komi „aðild ar ríki ESB eða EFTA-ríki“,

d)  Í stað hugtaksins „3 . mgr . 108 . gr . sáttmálans“ í 1 . gr . og 3 . mgr . 2 . gr . komi „3 . mgr . 1 . gr . bókunar 3 
við samn ing um eftir lits stofn un og dóm stól“,

e)  Í stað hugtaksins „2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans“ í 2 . gr . komi „2 . mgr . 59 . gr . EES-samn ings ins“,

f)  Í stað hugtaksins „3 . mgr . 108 . gr . sáttmálans“ í 3 . gr . komi „3 . mgr . 1 . gr . bókunar 3 við samn ing um 
eftir lits stofn un og dóm stól“,

g)  Í stað hugtaksins „107 . gr . sáttmálans“ í 5 . gr . komi „61 . gr . EES-samn ings ins“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/21/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 31 . mars 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*) .

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau .

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .


