
     

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 130/2010 

frá 10. desember 2010 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun), XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og XIV. viðauka (Samkeppni) 

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 
„samningurinn“ í því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-
innar nr. 57/2006 frá 2. júní 2006 (1). 

2) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-
innar nr. 123/2010 frá 10. nóvember 2010 (2). 

3) XIV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-
innar nr. 91/2010 frá 2. júlí 2010 (3). 

4) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/63/EB frá 20. 
júní 2008 um samkeppni á mörkuðum fyrir endabúnað til fjarskipta (kerfisbundin 
útgáfa) (4). 

5) Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 169/2009 frá 26. febrúar 
2009 um að beita samkeppnisreglum gagnvart flutningum á járnbrautum, vegum 
og skipgengum vatnaleiðum (kerfisbundin útgáfa) (5). 

6) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar2008/63/EB fellur úr gildi tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 88/301/EBE (6), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber 
því að fella hana úr samningnum. 

7) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 169/2009 fellur úr gildi reglugerð ráðs-
ins (EBE) nr. 1017/68 (7), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 245, 7.9.2006, bls. 3, og EES-v iðbætir nr. 44, 7.9.2006, b ls. 3. 
(2) Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2011, b ls. 81, og EES-v iðbætir nr. 12 , 3.3.2011, bls. 25. 
(3) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, b ls. 44, og EES-v iðbætir nr. 59, 21.10.2010, bls. 13. 
(4) Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 20. 
(5) Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2009, b ls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 131, 27.5.1988, b ls. 73. 
(7) Stjtíð. EB L 175, 23.7.1968, b ls. 1. 



     

8) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1490/2007 
(8) fellur úr gildi reglugerð ráðsins (EBE) nr. 954/79 ( 9), en sú gerð hefur verið 
felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum. 

9) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1419/2006 (10)  fellur úr gildi 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4056/86 (11) með tveggja ára aðlögunartíma að því er 
varðar tiltekin ákvæði. Tveggja ára tímabilið er útrunnið en báðar gerðirnar hafa 
verið felldar inn í samninginn og því ber að fella þær úr samningnum. Fella ber 
reglugerð (EB) nr. 1419/2006 úr XIII. og XIV. viðauka en tilvísunin til gerðarinnar 
í bókun 21 við samninginn stendur þar eð hún breytir reglugerð ráðsins (EB) nr. 
1/2003 (12). 

10) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/1999 frá 
30. apríl 1999 (13) voru reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1629/69 
(14), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1630/69 (15), reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4260/88 (16) og reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar nr. 4261/88 ( 17) felldar úr bókun 21 við samninginn. Sömu gerðir skulu 
einnig felldar úr XIII. viðauka við samninginn. 

11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1459/2006 er útrunnin og ber því að 
fella hana úr samningnum (18). 

 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4zzo (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/631/EB í XVIII. kafla II. viðauka við samninginn: 

„4zzp. 32008 L 0063: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/63/EB frá 20. júní 2008 
um samkeppni á mörkuðum fyrir endabúnað til fjarskipta (kerfisbundin útgáfa) 
(Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 20) (1).   

(1) Skráð hér eingöngu í upplýsingaskyni. Um beitingu ákvæðanna sjá XIV. v iðauka, 
Samkeppni.“ 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, b ls. 1. 
(9) Stjtíð. EB L 121, 17.5.1979, b ls. 1. 
(10)Stjtíð. ESB L 269, 28.9.2006, bls. 1. 
(11)Stjtíð. EB L 378, 31.12.1986, bls. 4. 
(12)Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, b ls. 1. 
(13)Stjtíð. EB L 284, 9.11.2000, b ls. 38, og EES-v iðbætir nr. 50, 9.11.2000, bls. 188. 
(14)Stjtíð. EB L 209, 21.8.1969, b ls. 1. 
(15)Stjtíð. EB L 209, 21.8.1969, b ls. 11. 
(16)Stjtíð. EB L 376, 31.12.1988, bls. 1. 
(17)Stjtíð. EB L 376, 31.12.1988, bls. 10. 
(18)Stjtíð. ESB L 272, 3.10.2006, bls. 3. 



     

2. gr. 

Ákvæði XIII. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 

1. Texi 7. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1017/68) hljóði svo: 

 „32009 R 0169: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 169/2009 frá 26. febrúar 2009 um að 
beita samkeppnisreglum gagnvart flutningum á járnbrautum, vegum og 
skipgengum vatnaleiðum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2009, bls. 1) 
(1). 

(1) Skráð hér eingöngu í upplýsingaskyni. Um beitingu ákvæðanna sjá XIV. v iðauka, 
Samkeppni.“  

2. Brott falli texi 8. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1629/69), 9. 
liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1630/69), 50. liðar (reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 4056/86), liðar 50a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1419/2006), 51. 
liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4260/88), 52. liðar (reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 954/79) og 61. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 
nr. 4261/88). 

3. gr. 

Ákvæði XIV. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 

1. Texti 10. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1017/68) hljóði svo: 

 „32009 R 0169: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 169/2009 frá 26. febrúar 2009 um að 
beita samkeppnisreglum gagnvart flutningum á járnbrautum, vegum og 
skipgengum vatnaleiðum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2009, bls. 
1).“ 

2. Brott falli texti 11. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4056/86), liðar 11d (reglu-
gerð ráðsins (EB) nr. 1419/2006) og liðar 11e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1459/2006). 

3. Fyrirsögnin „H. OPINBER FYRIRTÆKI“ hljóði svo: „H UPPLÝSINGA- OG 
FJARSKIPTATÆKNI“. 

4. Texti 12. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/301/EBE) hljóði svo: 

 „32008 L 0063: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/63/EB frá 20. júní 2008 
um samkeppni á mörkuðum fyrir endabúnað til fjarskipta (kerfisbundin útgáfa) 
(Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 20).“ 

4. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 169/2009 og tilskipunar 2008/63/EB, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 



     

5. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. desember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (*). 

6. gr. 

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

 

Gjört í Brussel 10. desember 2010. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
 

                                                 
(*) Engin stjórnskipuleg skily rði gefin til kynna. 
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