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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 158/2007 

frá 7. desember 2007 

um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauka 
(Staðfesturéttur) við EES-samninginn 

 

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

43/2005 frá 11. mars 2005 (1). 
 
2) VIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 43/2005 frá 11. mars 2005 (2). 
 
3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 

2004 um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsra flutninga og búsetu á 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna, um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1612/68 og um 
niðurfellingu tilskipana 64/221/EBE, 68/360/EBE, 72/194/EBE, 73/148/EBE, 
75/34/EBE, 75/35/EBE, 90/364/EBE, 90/365/EBE og 93/96/EBE (3) ásamt leiðréttingum 
á henni sem birtar hafa verið í Stjtíð. ESB L 229, 29.6.2004, bls. 35, Stjtíð. ESB L 30, 
3.2.2005, bls. 27, og Stjtíð. ESB L 197, 28.7.2005, bls. 34. 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 635/2006 frá 25. 

apríl 2006 um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 1251/70 um rétt launþega til að 
dveljast áfram á yfirráðasvæði aðildarríkis eftir að hafa gegnt starfi í því ríki ( 4). 

 
5) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2004/38/EB falla úr gildi hinn 30. apríl 2006 tilskipanir 

ráðsins 64/221/EB (5), 68/360/EBE ( 6), 72/194/EBE (7), 73/148/EBE (8), 75/34/EBE (9), 
75/35/EBE (10), 90/364/EBE ( 11), 90/365/EBE (12) og 93/96/EBE (13), en þær gerðir hafa 
verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 
6) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2004/38/EB falla úr gildi hinn 30. apríl 2006 ákvæði 

10. og 11. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1612/68 ( 14), en sú gerð hefur verið felld inn 
í samninginn. 

 
                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2005, bls. 45, og EES-viðbætir nr. 38, 28.7.2005, bls. 26. 
(2) Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2005, bls. 45, og EES-viðbætir nr. 38, 28.7.2005, bls. 26. 
(3) Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 77. 
(4) Stjtíð. ESB L 112, 26.4.2006, bls. 9. 
(5) Stjtíð. ESB L 56, 4.4.1964, bls. 850. 
(6) Stjtíð. ESB L 257, 19.10.1968, bls. 13. 
(7) Stjtíð. ESB L 121, 26.5.1972, bls. 32. 
(8) Stjtíð. ESB L 172, 28.6.1973, bls. 14. 
(9) Stjtíð. ESB L 14, 20.1.1975, bls. 10. 
(10) Stjtíð. ESB L  14, 20.1.1975, bls. 14. 
(11) Stjtíð. ESB L 180, 13.7.1990, bls. 26. 
(12) Stjtíð. ESB L 180, 13.7.1990, bls. 28. 
(13) Stjtíð. ESB L 317, 18.12.1993, bls. 59. 
(14) Stjtíð. ESB L 257, 19.10.1968, bls. 2. 
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7) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 635/2006 fellur úr gildi hinn 30. apríl 2006 
reglugerð (EBE) nr. 1251/70 (15), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

 
8) Hugtakið „ríkisfang í Evrópusambandinu“ kemur ekki fyrir í samningnum. 
 
9) Samningurinn hefur ekki að geyma ákvæði um stefnu í málum innflytjenda. 
 
10) Ákvæði samningsins taka ekki til ríkisborgara landa utan EES. Aðstandendur, eins og 

þeir eru skilgreindir í tilskipuninni, sem eru ríkisborgarar landa utan EES, eiga þó að 
njóta tiltekinna afleiddra réttinda á borð við þau sem kveðið er á um í 2. mgr. 12. gr., 2. 
mgr. 13. gr. og 18. gr. við komu og flutning til gistilandsins. 

 
11) Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 191/1999 frá 17. desember 

1999 ( 16) bættust ný atvinnugreinabundin aðlögunarákvæði við V. og VIII. viðauka við 
samninginn að því er varðaði Liechtenstein, og þau ákvæði breyttust síðar samkvæmt 
ákvæðum samningsins um þátttöku Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, 
Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins 
Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og 
Lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu (17) sem var undirritaður í 
Lúxemborg hinn 14. október 2003. 

 
12) Tilskipun 2004/38/EB er felld inn samninginn með fyrirvara um þessi atvinnu-

greinabundnu aðlögunarákvæði að því er varðar Liechtenstein. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
VIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi komi í stað texta 3. liðar (tilskipun ráðsins 73/148/EBE): 

„32004 L 0038: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 um 
rétt borgara Sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsra flutninga og búsetu á yfir-
ráðasvæði aðildarríkjanna, um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1612/68 og um 
niðurfellingu tilskipana 64/221/EBE, 68/360/EBE, 72/194/EBE, 73/148/EBE, 
75/34/EBE, 75/35/EBE, 90/364/EBE, 90/365/EBE og 93/96/EBE (Stjtíð. ESB L 158, 
30.4.2004, bls. 77), með leiðréttingum sem birtar hafa verið í Stjtíð. ESB L 229, 
29.6.2004, bls. 35, Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2005, bls. 27, og Stjtíð. ESB L 197, 28.7.2005, 
bls. 34). 

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

a) Ákvæði tilskipunarinnar gilda, eftir því sem við á, á sviðum sem falla undir þennan 
viðauka. 

b) Ákvæði samningsins taka til ríkisborgara samningsaðila. Aðstandendur þeirra, eins 
og þeir eru skilgreindir í tilskipuninni, sem eru ríkisborgarar í löndum utan EES, 
skulu njóta tiltekinna réttinda samkvæmt tilskipuninni. 

c) Í stað hugtaksins „borgarar Sambandsins“ komi hugtakið „ríkisborgarar aðildarríkja 
EB og EFTA-ríkjanna“. 

                                                 
(15) Stjtíð. ESB L 142, 30.6.1970, bls. 24. 
(16) Stjtíð. EB L 74, 15.3.2001, bls. 29, og EES-viðbætir nr. 14, 15.3.2001, bls. 217. 
(17) Stjtíð. ESB L 130, 29.4.2004, bls. 11. 
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d) Í stað orðsins „sáttmálanum“ í 1. mgr. 24. gr. komi orðið „samningnum“ og í stað 
orðanna „afleiddri löggjöf“ í sömu málsgrein komi orðin „afleiddri löggjöf sem 
felld hefur verið inn í samninginn“. “ 

2. Brott falli texti 4. liðar (tilskipun ráðsins 75/34/EBE), 5. liðar (tilskipun ráðsins 
75/35/EBE), 6. liðar (tilskipun ráðsins 90/364/EBE), 7. liðar (tilskipun ráðsins 
90/365/EBE) og 8. liðar (tilskipun ráðsins 93/96/EBE). 

 

2. gr. 
 
V. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi komi í stað texta 1. liðar (tilskipun ráðsins 64/221/EBE): 

„Ákvæði gerðarinnar, sem um getur í 3. lið VIII. viðauka við samning þennan (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB), með áorðnum breytingum samkvæmt ákvæðum 
til aðlögunar að samningnum, gilda, eftir því sem við á, á sviðum sem falla undir þennan 
viðauka.“ 

 
2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1612/68): 

„– 32004 L 0038: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 
(Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 77), með leiðréttingum sem birtar hafa verið í 
Stjtíð. ESB L 229, 29.6.2004, bls. 35, Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2005, bls. 27, og Stjtíð. 
ESB L 197, 28.7.2005, bls. 34).“ 

 
3. Eftirfarandi komi í stað texta 4. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 

1251/70): 

„32006 R 0635: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 635/2006 frá 25. apríl 
2006 um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 1251/70 um rétt launþega til að dveljast 
áfram á yfirráðasvæði aðildarríkis eftir að hafa gegnt starfi í því ríki (Stjtíð. ESB L 112, 
26.4.2006, bls. 9).“ 

 
4. Brott falli texti 3. liðar (tilskipun ráðsins 68/360/EBE) og 5. liðar (tilskipun ráðsins 

72/194/EBE). 
 

3. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2004/38/EB og reglugerðar (EB) nr. 635/2006, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 8. desember 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

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

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Gjört í Brussel 7. desember 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING SAMNINGSAÐILA 

vegna ákvörðunar nr. 158/2007 um að fella tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 2004/38/EB inn í samninginn 

 
„Hugtakið ríkisfang í Evrópusambandinu, sem kom fyrst fyrir í Maastrichtsáttmálanum (nú 17. 
gr. EB-sáttmálans og áfram), á sér enga hliðstæðu í EES-samningnum. Tilskipun 2004/38/EB 
er felld inn í EES-samninginn með fyrirvara um mat á því með hvaða hætti löggjöf Evrópusam-
bandsins og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í tengslum við hugtakið ríkisfang í Evrópu-
sambandinu hefur áhrif á Evrópska efnahagssvæðið í framtíðinni. Í EES-samningnum eru engin 
ákvæði um stjórnmálaleg réttindi ríkisborgara EES-ríkjanna. 
 
Samningsaðilar eru sammála um að EES-samningurinn taki ekki til stefnu í málum 
innflytjenda. Búseturéttur ríkisborgara landa utan Evrópska efnahagssvæðisins fellur ekki undir 
samninginn, að frátöldum réttindum sem veitt er samkvæmt tilskipuninni þeim ríkisborgurum 
landa utan Evrópska efnahagssvæðisins sem eru aðstandendur ríkisborgara EES-lands sem 
neytir réttar til frjálsrar farar samkvæmt EES-samningnum, enda leiðir slík réttindi af rétti 
ríkisborgara EES-landanna til frjálsrar farar. EFTA-ríkin viðurkenna að mikilvægt er fyrir þá 
ríkisborgara EES-landanna, sem neyta réttar til frjálsrar farar, að aðstandendur þeirra, eins og 
þeir eru skilgreindir í tilskipuninni, sem eru ríkisborgarar landa utan Evrópska efnahags-
svæðisins, njóti einnig tiltekinna afleiddra réttinda á borð við þau sem kveðið er á um í 2. mgr. 
12. gr., 2. mgr. 13. gr. og 18. gr. Gerður er fyrirvari um ákvæði 118. gr. EES-samningsins og 
síðari breytingar á sjálfstæðum réttindum ríkisborgara landa utan EES sem falla ekki undir 
EES-samninginn.“ 


