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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 92/2010 

frá 2. júlí 2010 

um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur 
og jafnrétti kynjanna) og bókun 37 við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum sam-
kvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samn-
ingurinn“ í því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. og 101. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) XVIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-
innar nr. 54/2010 frá 30. apríl 2010 (1). 

2) Bókun 37 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 159/2009 frá 4. desember 2009 (2). 

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/17/EB frá 19. 
desember 2008 um að koma á fót sérfræðinganefnd um útsendingu starfsmanna (3). 

4) Til þess að tryggja góða framkvæmd samningsins ber að breyta bókun 37 við samn-
inginn þannig að hún taki til sérfræðinganefndarinnar um útsendingu starfsmanna, sem 
var skipuð samkvæmt ákvörðun 2009/17/EB, og breyta XVIII. viðauka þannig að fram 
komi hvaða málsmeðferð ræður samskiptum við þessa nefnd. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB) í 
XVIII. viðauka við samninginn: 

„30a. 32009 D 0017: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/17/EB frá 19. desember 
2008 um að koma á fót sérfræðinganefnd um útsendingu starfsmanna (Stjtíð. ESB L 
8, 13.1.2009, bls. 26). 

 Tilhögun samstarfs við EFTA-ríkin í samræmi við 101. gr. samningsins: 

 Hverju EFTA-ríki er heimilt, í samræmi við ákvæði 3. gr. ákvörðunar framkvæmda-
stjórnarinnar 2009/17/EB, að tilnefna tvo áheyrnarfulltrúa til setu á fundum 
sérfræðinganefndarinnar um útsendingu starfsmanna.“ 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 22, og EES-viðbætir v ið St jtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 29. 
(2) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 65, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, b ls. 63. 
(3) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, b ls. 26. 
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2. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við í bókun 37 (með skrá sem kveðið er á um í 101. gr.) við samning-
inn . 

„33. Sérfræðinganefnd um útsendingu starfsmanna (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2009/17/EB).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2009/17/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. júlí 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 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. 
 

 

Gjört í Brussel 2. júlí 2010. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 

 

                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skily rði gefin til kynna. 


