Samningur um Evrópska
efnahagssvæðið
Sameiginlega EES-nefndin

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 19/98
frá 6. mars 1998
um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð)
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:
XV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
85/97 frá 12. nóvember 1997( 1).
Ráð Evrópusambandsins hefur samþykkt reglugerð ráðsins (EB) nr. 2600/97 frá 19.
desember 1997( 2) um breytingu á reglugerð (EB) nr. 3094/95 frá 22. desember 1995( 3)
um aðstoð til skipasmíða þar sem felldar eru inn skuldbindingar þess samkvæmt OECDsamningnum varðandi eðlileg samkeppnisskilyrði í skipasmíðaiðnaðinum og skipaviðgerðum.
Fella ber úr gildi aðlögunarlið t) við lið 1b (tilskipun ráðsins 90/684/EBE) í XV. viðauka við
samninginn vegna upptöku í EES-samninginn á reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95, eins og
henni var breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 1904/96( 4), með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 85/97 frá 12. nóvember 1997.
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2600/97 frá 19. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EB)
nr. 3094/95 um aðstoð til skipasmíða skal tekin upp í samninginn.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

(1) Stjtíð. EB nr. L 160, 4. 6. 1998, bls. 44 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 22, 4. 6. 1998, bls. 32.
(2) Stjtíð. EB nr. L 351, 23. 12. 1997, bls. 18.
(3) Stjtíð. EB nr. L 332, 30. 12. 1995, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB nr. L 251, 3. 10. 1996, bls. 5.

1. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1c (reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95) í XV. viðauka
við samninginn:
,,-

397 R 2600: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2600/97 frá 19. desember 1997 (Stjtíð.
EB nr. L 351, 23. 12. 1997, bls. 18).“.
2. gr.

Aðlögunarliður t) við lið 1b (tilskipun ráðsins 90/684/EBE) í XV. viðauka við samninginn falli
niður.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. mars 1998, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal
Evrópubandalagsins.
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Stjórnartíðindi

Gjört í Brussel 6. mars 1998.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
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