Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 164/2001
av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens protokoll 26 om myndighet og oppgaver for
EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og
på følgende bakgrunn:
1)

Avtalens protokoll 26 er ikke tidligere blitt endret.

2)

Rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93( 1) skal innlemmes i avtalens
protokoll 26.

3)

Avtalens protokoll 26 må justeres for dette formål –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
Avtalens protokoll 26 skal lyde:

(1) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1.
1

“Artikkel 1
EFTAs overvåkningsorgan skal i en avtale mellom EFTA-statene gis tilsvarende myndighet
og lignende oppgaver som dem som tilligger EF-kommisjonen på det tidspunkt avtalen blir
undertegnet, med hensyn til anvendelsen av konkurransereglene vedrørende statsstøtte i
traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, slik at det kan
gjennomføre prinsippene fastlagt i avtalens artikkel 1 nr. 2 bokstav e), artikkel 49 og
artikkel 61 til 63. EFTAs overvåkningsorgan skal også ha slik myndighet for å kunne
gjennomføre konkurransereglene vedrørende statsstøtte i forbindelse med produkter som
kommer inn under traktaten om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap som
nevnt i protokoll 14.
Artikkel 2
I tillegg til rettsaktene oppført i vedlegg XV gir følgende rettsakt uttrykk for EFkommisjonens myndighet og oppgaver med hensyn til anvendelsen av konkurransereglene
vedrørende statsstøtte i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap:
399 R 0659: Rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av
nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EFT L 83 av 27.3.1999, s.
1).”
Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 659/1999 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( *).

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 11. desember 2001.
For EØS-komiteen
Formann

B. Grydeland
EØS-komiteens sekretærer

P.K. Mannes
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M. Brinkmann

