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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 145/2007 

frá 26. október 2007 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 122/2007 frá 28. september 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 

14. desember 2005 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að 
stunda flugrekstur innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um hvaða flug-
rekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr. tilskipunar 2004/36/EB (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 frá 22. 

mars 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarreglur um skrá Bandalagsins yfir flug-
rekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins, sem um getur í II.  
kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. 

mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda 
flugrekstur innan Bandalagsins, sem um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2006 frá 20. 

júní 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins 
yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins, sem um 
getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1543/2006 frá 

12. október 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Banda-
lagsins yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins, sem 
um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 eins og 
henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 910/2006 (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 235/2007 frá 5. 

mars 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins 
yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (7). 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 47, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 38. 
(2) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15. 
(3) Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 8. 
(4) Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 14. 
(5) Stjtíð. ESB L 168, 21.6.2006, bls. 16. 
(6) Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 27. 
(7) Stjtíð. ESB L 66, 6.3.2007, bls. 3. 
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8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 787/2007 frá 4. 
júlí 2007 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 um að 
stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan 
Bandalagsins (8). 

 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 66z (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/23/EB): 

„66za. 32005 R 2111: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 14. 
desember 2005 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað 
að stunda flugrekstur innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um 
hvaða flugrekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr. tilskipunar 
2004/36/EB (Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15). 

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

a) Þar til sameiginlega EES-nefndin tekur formlega ákvörðun um að fella 
uppfærslur á skrá Bandalagsins inn í samninginn, í samræmi við málsmeð-
ferðina sem mælt er fyrir um í samningnum, skulu EFTA-ríkin gera ráð-
stafanir, sem samsvara þeim sem aðildarríki EB gera á grundvelli skrár 
Bandalagsins að því er varðar flugrekendur sem er bannað að stunda flug-
rekstur, um leið og aðildarríki EB gera slíkar ráðstafanir. 

b) Reynist það verulegum annmörkum háð í einu eða fleiri EFTA-ríkjum að 
gera slíkar ráðstafanir skulu viðkomandi EFTA-ríki vísa málinu tafarlaust 
til sameiginlegu EES-nefndarinnar. 

c) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 15. gr.: 

„6. EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem um getur 
í 1. mgr., en hafa þó ekki atkvæðarétt.“ 

66zaa. 32006 R 0473: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 frá 22. 
mars 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarreglur um skrá Bandalagsins 
yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins, sem 
um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 
(Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 8). 

66zab. 32006 R 0474: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. 
mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur, sem er bannað að 
stunda flugrekstur innan Bandalagsins, sem um getur í II. kafla reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 
14), eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 0910: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2006 frá 
20. júní 2006 (Stjtíð. ESB L 168, 21.6.2006, bls. 16), 

– 32006 R 1543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1543/2006 frá 
12. október 2006 (Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 27), 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 10. 
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– 32007 R 0235: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 235/2007 frá 
5. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 66, 6.3.2007, bls. 3), 

– 32007 R 0787: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 787/2007 frá 
4. júlí 2007 (Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 10).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 66r (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/36/EB): 

„ , eins og henni var breytt með: 

– 32005 R 2111: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 14. 
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15).“ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 2111/2005, 473/2006, 474/2006, 910/2006, 
1543/2006, 235/2007 og 787/2007, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 27. október 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 26. október 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


