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Fylgiskjal.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 88/2002

frá 25. júní 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. 6/2001 frá 31. janúar 2001 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu
87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart aðstoð til menntunar (2) skal felld inn í
samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 69/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu
87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart lágmarksaðstoð (3) skal felld inn í samninginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu
87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (4)
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

                                                       
(1) Stjtíð. EB L 66, 8.3.2001, bls. 48 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 12, 8.3.2001, bls. 6.
(2) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 20.
(3) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2002, bls. 30.
(4) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2002, bls. 33.
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1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á XV. viðauka við samninginn:

1. Eftirfarandi komi aftan við lið 1c (reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95):

,,Aðstoð til menntunar

1d. 2001 R 0068: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2001 frá 12. janúar 2001
um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart aðstoð til menntunar (Stjtíð. EB L 10,
13.1.2001, bls. 20).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Hugtakið ,,87. og 88. gr. EB-sáttmálans“ lesist ,,61. og 62. gr. EES-samningsins“.

b) Hugtakið ,,aðildarríki“ lesist ,,aðildarríki EB eða EFTA-ríki“.

c) Ákvæði 1. gr. lesist ,,Þessi reglugerð gildir um aðstoð á öllum sviðum sem falla undir
61. til 64. gr. EES-samningsins“.

d) Í a-lið 2. gr. lesist hugtakið ,,1. mgr. 87. gr. sáttmálans“ sem ,,1. mgr. 61. gr. EES-
samningsins“.

e) Í e-lið 2. gr. eiga orðin ,,eða bandalagið“ ekki við.

f) Í 3. gr. lesist hugtakið ,,samrýmanlegt hinum sameiginlega markaði“ sem ,,sam-
rýmanlegt framkvæmd EES-samningsins“.

g) Í 3. gr. lesist hugtakið ,,3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ sem ,,3. mgr. 61. gr. EES-
samningsins“. Hugtakið 3. mgr. 88. gr. sáttmálans“ lesist sem ,,3. mgr. 1. gr. í bókun
3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól“.

h) Í 2. og 3. mgr. 4. gr. lesist hugtökin ,,c-liður 3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ og „a-liður 3.
mgr. 87. gr. sáttmálans“ sem ,,c-liður 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins“ og ,,a-liður 3.
mgr. 61. gr. EES-samningsins.“

i) Í b-lið 6. mgr. 4. gr. lesist hugtakið ,,skrár bandalagsins“ sem ,,skrár á svæðinu sem
EES-samningurinn tekur til“.

j) Í 2. mgr. 6. gr. lesist orðin ,,ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 87. gr.“ sem  ,,ríkisaðstoð í
skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins“.

Lágmarksaðstoð

1e. 2001 R 0069: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 69/2001 frá 12. janúar 2001
um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart lágmarksaðstoð (Stjtíð. EB L 10,
13.1.2001, bls. 30).
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Hugtakið ,,87. og 88. gr. EB-sáttmálans“ lesist ,,61. og 62. gr. EES-samningsins“.

b) Hugtakið ,,aðildarríki“ lesist  ,,aðildarríki EB eða EFTA-ríki“.

c) Í 1. mgr. 1. gr. lesist orðin ,,öll svið“ sem ,,öll svið sem falla undir 61. til 64. gr. EES-
samningsins“.

d) Í stað a-liðar 1. gr. komi eftirfarandi:
,,flutningsgeirinn og starfsemi sem tengist framleiðslu, vinnslu og markaðssetningu á
vörum sem taldar eru upp í viðbæti við þennan viðauka og falla undir gildissvið
samningsins.“

e) Í 1. mgr. 2. gr. lesist hugtökin ,,1. mgr. 87. gr. sáttmálans“ og ,,3. mgr. 88. gr. sátt-
málans“ sem ,,1. mgr. 61. gr. EES-samningsins“ og ,,3. mgr. 1. gr. í bókun 3 við
samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.“

Ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja

1f. 2001 R 0070: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001
um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra
fyrirtækja (Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33).

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

a) Hugtakið ,,87. og 88. gr. EB-sáttmálans“ lesist ,,61. og 62. gr. EES-samningsins“.

b) Hugtakið ,,aðildarríki“ lesist  ,,aðildarríki EB eða EFTA-ríki“.

c) Hugtakið ,,framkvæmdastjórnin“ lesist ,,þar til bær eftirlitsstofnun eins og hún er
skilgreind í 62. gr. EES-samningsins“.

d) Hugtakið ,,1. mgr. 87. gr. sáttmálans“ lesist ,,1. mgr. 61. gr. EES-samningsins“.

e) Hugtakið ,,3. mgr. 88. gr. sáttmálans“ lesist ,,3. mgr. 1. gr. í bókun 3 við samninginn
um eftirlitsstofnun og dómstól“.

f) Í 1. mgr. 1. gr. lesist orðin ,,bandalagsreglugerðir eða tilskipanir samkvæmt EB-
sáttmálanum“ sem ,,reglur samkvæmt EES-samningnum“. Orðin ,,öll svið“ lesist ,,öll
svið sem falla undir 61. til 64. gr. EES-samningsins“.

g) Í stað a-liðar 2. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi:
,,starfsemi sem tengist framleiðslu, vinnslu og markaðssetningu á vörum sem taldar
eru upp í viðbæti við þennan viðauka og falla undir gildissvið samningsins.“

h) Í 3. gr. og 5. gr. lesist orðin ,,samrýmanlegt hinum sameiginlega markaði“ sem
,,samrýmanlegt framkvæmd EES-samningsins“.

i) Í 3. mgr. 4. gr. lesist hugtakið ,,c-liður 3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ sem ,,c-liður 3.
mgr. 61. gr. EES-samningsins“. Hugtakið ,,a-liður 3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ lesist
sem ,,a-liður 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins“.“

2. Eftirfarandi bætist við í lok XV. viðauka:
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,,VIÐBÆTIR

Skrá yfir vörur sem vísað er til í aðlögunarlið d) í lið 1e
og aðlögunarlið g) í lið 1f í XV. viðauka

Númer í
Brussel-

tollnafnaskránni
Vörulýsing

1. kafli Lifandi dýr
2. kafli Kjöt og ætir hlutar af dýrum
3. kafli Fiskur, krabbadýr og lindýr
4. kafli Mjólkurafurðir; fuglaegg; náttúrlegt hunang
5. kafli

05.04 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr fiski), heilt og í
stykkjum

05.15 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf til
manneldis

6. kafli Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, rætur og þess háttar;
afskorin blóm og lauf til skrauts

7. kafli Matjurtir og tilteknar rætur og hnýði
8. kafli Ætir ávextir og hnetur; hýði af melónum eða sítrusávöxtum
9. kafli Kaffi, te og krydd, þó ekki maté (vöruliður nr. 09.03)
10. kafli Korn
11. kafli Malaðar vörur; malt og sterkja; hveitiglúten; inúlín
12. kafli Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss konar sáðkorn, fræ og aldin;

plöntur til notkunar í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóður
13. kafli

úr 13.03 Pektín
15. kafli

15.01 Svínafeiti (þar með talin hreinsuð svínafeiti (Lard)) og alifugla-
feiti

15.02 Fita af nautgripum, kindum eða geitum; tólg (þar með talið
,,premier jus“) framleitt úr slíkri feiti

15.03 Svínafeitisterín, tólgarsterín, oleóolía, svínaolía og tólgarolía,
ekki gert að fleyti, eða unnið á annan hátt

15.04 Feiti og olíur, úr fiski eða sjávarspendýrum, einnig hreinsuð

15.07 Órokgjarnar jurtaolíur, í fljótandi eða föstu formi, hráar,
hreinsaðar eða unnar

15.12 Feiti eða olíur, hertar, úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig hreinsaðar
en ekki frekar unnar
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Númer í
Brussel-

tollnafnaskránni
Vörulýsing

15.13 Smjörlíki, svínafeitilíki og önnur feiti til matar

15.17 Leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða
jurtavaxi

16. kafli Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum eða lindýrum
17. kafli

17.01 Reyr- eða rófusykur í föstu formi

17.02 Annar sykur; sykursíróp; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu
hunangi; karamel

17.03 Melassi, einnig aflitaður

17.05 Sykur með bragðefnum eða litarefnum, síróp og melassi, þó ekki
ávaxtasafi með viðbættum sykri

18. kafli
18.01 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar

18.02 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar kakaóúrgangur
20. kafli Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða öðrum

plöntuhlutum
22. kafli

22.04 Þrúguþykkni í gerjun eða þar sem gerjun sem hefur verið stöðvuð
á annan hátt en með íblöndun alkóhóls

22.05 Vín úr nýjum þrúgum; þrúguþykkni þar sem gerjun sem hefur
verið stöðvuð með íblöndun alkóhóls

22.07 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður)

úr 22.08
úr 22.09

Etýlalkóhól eða hlutlausir brenndir drykkir, einnig mengað, óháð
styrkleika, framleitt úr landbúnaðarvörum, sem taldar eru upp í
þessum viðauka, þó ekki líkkjörar og aðrir brenndir drykkir og
alkóhólblöndur (óblandaður útdráttur) til að framleiða drykkjar-
vörur

22.10 Edik og edikslíki
23. kafli Leifar og úrgangur frá matvælaframleiðslu; unnið skepnufóður
24. kafli

24.01 Óunnið tóbak; tóbaksúrgangur
45. kafli

45.01 Náttúrlegur korkur, óunninn, brotinn, kurlaður eða malaður
korkur: korkúrgangur
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Númer í
Brussel-

tollnafnaskránni
Vörulýsing

54. kafli
54.01 Hör óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hörruddi og

hörúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætlur)

57. kafli
57.01 Hampur (Cannabis sativa L), óunninn eða forunninn en ekki

spunninn; hampruddi og hampúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og
tætlur)

“

2. gr.

Texti reglugerða EB nr. 68/2001, 69/2001 og 70/2001 á íslensku og norsku, sem verður birtur
í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 26. júní 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 Evrópubanda-
laganna.

Gjört í Brussel 25. júní 2002.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

P. Westerlund

Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

P.K. Mannes M. Brinkmann

                                                       
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


