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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 117/2011

frá 21. október 2011

um breyt ingu á IX. við auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) IX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 78/2011 
frá 1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB frá 16. september 2009 
um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging 
vegna slíkrar ábyrgðar sé tekin (kerfisbundin útgáfa) (2).

3) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/103/EB falla úr gildi tilskipanir ráðsins 72/166/EBE (3), 
84/5/EBE (4), 90/232/EBE (5) og tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB (6) og 2005/14/
EB (7), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum, að 
undanskyldum þeim ákvæðum í tilskipunum 2000/26/EB og 2005/14/EB sem fela í sér breytingar 
á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE (8) og 88/357/EBE (9), sem verða felldar úr samningnum með 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fellir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/
EB (10) inn í samninginn.

4) Viðhalda ber núgildandi aðlögunarákvæðum vegna tilskipunar 2000/26/EB að því er varðar tilskipun 
2009/103/EB.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði IX. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti 8. liðar (tilskipun ráðs ins 72/166/EBE) hljóði svo:

„32009 L 0103: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB frá 16. september 2009 um 
ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging vegna 
slíkrar ábyrgðar sé tekin (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 263, 7.10.2009, bls. 11).

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

Ákvæði 6. mgr. 21. gr. hljóði svo:

„Tilnefning tjónauppgjörsfulltrúa skal ekki í sjálfu sér teljast opnun útibús, í skilningi b-liðar 1. gr. 
tilskipunar 92/49/EBE og tjónauppgjörsfulltrúi skal ekki talinn vera starfsstöð í skilningi c-liðar 2. gr. 
tilskipunar 88/357/EBE.““

2. Texti 9. liðar (önnur tilskipun ráðsins 84/5/EBE), 10. liðar (þriðja tilskipun ráðsins 90/232/EBE) og 
liðar 10a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB) falli brott.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/103/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 

Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 1. nóvember 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (11*). 

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


