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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 139/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn um samvinnu á sérstökum sviðum 
utan marka fjórþætta frelsisins

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 samn ingnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 122/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Víðtækt kerfi fyrir vöktun jarðar er afar þýðingarmikið fyrir sjálfbæra stjórn un Norður-Evrópu og 
norðurskautssvæðisins.

3) Noregur hefur lagt sitt af mörkum til þróunar á evrópskri áætlun um vöktun jarðar (GMES), bæði 
innan 7. rammaáætlunar Evrópu banda lags ins um rann sóknir, tækniþróun og tilraunaverk efn i (árin 
2007 til 2013) og sem aðili að Geimvísindastofnun Evrópu.

4) Rétt er að auka sam starf samn ings að ila þannig að það taki til reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(ESB) nr. 911/2010 frá 22. september 2010 um evrópsku áætlunina um vöktun jarðar (hnattrænt eftir-
lit vegna um hverfis- og öryggismála (GMES)) og upp hafs aðgerðir hennar (2011–2013) (2).

5) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti hafist 
frá 1. janúar 2012 að telja.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 1. gr. bókunar 31 við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti 6. mgr. hljóði svo:

„Mat og veruleg stefnubreyt ing hvað varðar starf semi sem tengist rammaáætlunum um starf semi 
Sambandsins á sviði rann sókna og tækniþróunar sem um getur í 5. mgr., málsgrein 8a og 8c, og 9. og 
10. mgr. skal fara fram með þeim hætti sem um getur í 3. mgr. 79. gr. samn ings ins.“

2. Eftir far andi málsgreinar bætist við á eftir málsgrein 8b:

 „8c. a) EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2012 taka þátt í starf semi sem leitt gæti af eftirtalinni gerð:

– 32010 R 0911: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 911/2010 frá  
22. september 2010 um evrópsku áætlunina um vöktun jarðar (hnattrænt eftir lit vegna 
um hverfis- og öryggismála (GMES)) og upp hafs aðgerðir hennar (2011–2013) (Stjtíð. 
ESB L 276, 20.10.2010, bls. 1).

b) EFTA-ríkin skulu taka þátt í kostnaði við starf semi sem um getur í staf lið a) í sam ræmi við 
ákvæði staf liðar a) í 1. mgr. 82. gr. samn ings ins og bókun 32 við samn ing inn.

c) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í störfum allra nefnda Sambandsins 
sem eru fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins til að stoð ar við stjórn un, mótun og 
fram kvæmd starf seminnar sem um getur í staf lið a), nánar til tekið GMES-nefnd ar inn ar, 
öryggismálanefnd ar inn ar og notendavettvangsins.

d) Ákvæði þessarar málsgreinar taka ekki til Liechtensteins.

e) Gildis töku þessarar málsgreinar skal frestað að því er Ísland varðar þar til sam eigin lega EES-
nefndin ákveður annað.“

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 48. 
(2) Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010, bls. 1.
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2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

Hún kemur til fram kvæmda 1. janúar 2012. 

3. 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


