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Fylgiskjal.
Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 170/2002

frá 6. desember 2002

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:

1) XV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 88/2002 frá 25. júní 2002 (1).

2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1177/2002 frá 27. júní 2002 um tímabundnar
varnarráðstafanir fyrir skipasmíðaiðnaðinn (2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 1c (reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95) í XV. viðauka við
samninginn:

,,1ca. 2002 R 1177: Reglugerð ráðsins  (EB) nr. 1177/2002 frá 27. júní 2002 um
tímabundnar varnarráðstafanir fyrir skipasmíðaiðnaðinn (Stjtíð. EB L 172, 2.7.2002,
bls. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér
segir:

a) Hugtakið ,,framkvæmdastjórn� lesist ,,þar til bær eftirlitsstofnun eins og hún er
skilgreind í 62. gr. EES-samningsins�, nema í 2. mgr. og 5. mgr. 2. gr. og 4. gr. þar
sem hugtakið ,,framkvæmdastjórn� er látið halda sér.

b) Í 3. gr. lesist hugtakið ,,88. gr. sáttmálans� sem ,,62. gr. EES-samningsins�.

                                                       
(1) Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, bls. 56 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB, 3.10.2002.
(2) Stjtíð. EB L 172, 2.7.2002, bls. 1.
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c) Í 3. gr. lesist annar málsliður: ,,Eftirlitsstofnun EFTA skal taka ákvörðun samkvæmt
bókun 3 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og
dómstóls�.

2. gr.

Texti reglugerðar EB nr. 1177/2002 á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. desember 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 6. desember 2002.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

Kjartan Jóhannsson

Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

P.K. Mannes M. Brinkmann

                                                       
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


