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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 130/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á XI. við auka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og mynd miðlun og  
upp lýs ingasamfélagið) 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, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98 . gr .,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 526/2013 frá 21 . maí 
2013 um Net- og upp lýs ingaöryggisstofnun Evrópu sam bandsins (ENISA) og um nið ur fellingu reglu-
gerð ar (EB) nr . 460/2004 (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 526/2013 fellur úr gildi reglu gerð Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr . 460/2004 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella 
hana úr EES-samn ingnum .

3) XI . við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 5cp (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 460/2004) í XI . við auka við EES-samn ing-
inn hljóði svo:

„32013 R 0526: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 526/2013 frá 21 . maí 2013 um Net- 
og upp lýs ingaöryggisstofnun Evrópu sam bandsins (ENISA) og um nið ur fellingu reglu gerð ar (EB) 
nr . 460/2004 (Stjtíð . ESB L 165, 18 .6 .2013, bls . 41) .

Texti reglu gerð arinnar skal, að því er samn ing þennan varðar, aðlagaður sem hér segir:

a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samn ing inn skal túlka hugtakið „aðild ar ríki“ og önnur hugtök, sem 
vísa til opin berra stofnana aðild ar ríkjanna í reglu gerð inni, á þann veg að þau taki til EFTA-ríkjanna 
og opin berra stofnana þeirra, auk ríkja og stofnana sem þau taka til sam kvæmt reglu gerð inni, enda sé 
ekki kveðið á um annað hér á eftir . Beita skal ákvæðum 11 . mgr . bókunar 1 .

b) Að því er varðar EFTA-ríkin skulu Eftir lits stofn un EFTA eða fastanefndin, eftir því sem við á, njóta 
að stoð ar stofnun ar innar við þau verk efn i sem þeim eru falin, hvernig og hvenær sem það á við .

c) Eftir far andi málsgrein bætist við í 6 . gr .:

„5 . EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum stjórn ar og hafa þar sömu réttindi og skyldur og aðild-
ar ríki ESB, að undanskildum atkvæðarétti .“

d) Eftir far andi málsgrein bætist við í 18 . gr .:

„4 . Við beitingu þessarar reglu gerð ar skal reglu gerð (EB) nr . 1049/2001 einnig gilda um þau skjöl 
stofnun ar innar sem varða EFTA-ríkin .“

e) Eftir far andi málsgrein bætist við í 19 . gr .:

„12 . EFTA-ríkin skulu greiða hluta af því fjárframlagi frá Sambandinu sem um getur í 1 . mgr . Í þessu 
skyni skal beita máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í a-lið 1 . mgr . 82 . gr . EES-samn ings ins 
og bókun 32 við hann, að breyttu breytanda .“

f) Eftir far andi málsgrein bætist við í 22 . gr .:

 „Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2 . mgr . 12 . gr . ráðningarskilmála annarra starfs manna er ráðningarskrifstofu 
stofnun ar innar heimilt að gera ráðningarsamn ing við ríkisborgara EFTA-ríkjanna sem njóta óskertra 
borgaralegra réttinda .“

(1) Stjtíð . ESB L 165, 18 .6 .2013, bls . 41 .
(2) Stjtíð . ESB L 77, 13 .3 .2004, bls . 1 .
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g) Eftir far andi málsgrein bætist við í 23 . gr .:

„EFTA-ríkin skulu beita gagnvart stofnun inni og starfsfólki hennar Bókun nr . 7 um sérréttindi og 
friðhelgi Evrópu sam bandsins og viðeigandi reglum sem sam þykkt ar hafa verið á grund velli hennar .““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 526/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (3*) .

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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .




