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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 248/2014

frá 13. nóvember 2014

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, 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) Noregur hefur tekið þátt í og lagt fram fé til starf semi evrópskra áætlana um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi sem leiðir af reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 683/2008 (1) og 
mun áfram taka þátt og leggja fram fé til starf semi sem leiðir af reglu gerð (ESB) nr. 1285/2013 (2) þar 
sem þær reglu gerð ir hafa verið felldar inn í bókun 31 við EES-samn ing inn.

2) Noregur og Ísland hafa hug á þátttöku í öllum þjón ustutegundum kerfisins sem komið var á fót sam-
kvæmt Galíleóáætluninni, og þá einnig lögverndaðri almanna þjón ustu.

3) Því er rétt að auka sam starf aðila að EES-samn ingnum þannig að það taki til ákvörð un ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins nr. 1104/2011/ESB frá 25. október 2011 um reglur varð andi aðgang að 
lögverndaðri almanna þjón ustu um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi sem er komið á fót sam kvæmt 
Galíleóáætluninni (3).

4) Noregur getur tekið þátt í lögverndaðri almanna þjón ustu með þeim skil yrðum sem um getur í 5. mgr. 
3. gr. ákvörð un ar nr. 1104/2011/ESB.

5) Samn ing ur inn milli Kon ungs ríkisins Noregs og Evrópu sam bandsins um öryggisverklag í tengslum 
við gagnkvæma miðlun leynilegra upp lýs inga (4), sem var undirritaður 22. nóvember 2004, gildir frá 
1. desember 2004 að telja.

6) Sam starfs samn ing ur inn um gervihnattaleiðsögukerfi milli Evrópu sam bandsins og aðild ar ríkja þess 
og Kon ungs ríkisins Noregs (5), sem var undirritaður 22. september 2010, gildir til bráða birgða frá 
1. maí 2011 að telja.

7) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti 
átt sér stað.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir málsgrein 8aa í 1. gr. bókunar 31 við EES-samn ing inn:

„8ab. a) EFTA-ríkin skulu taka þátt í þeirri starf semi sem kann að leiða af eftir far andi Sambandsgerð:

– 32011 D 1104: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 1104/2011/ESB frá 25. október 
2011 um reglur varð andi aðgang að lögverndaðri almanna þjón ustu um hnattrænt gervi-
hnattaleiðsögukerfi sem er komið á fót sam kvæmt Galíleóáætluninni (Stjtíð. ESB L 287, 
4.11.2011, bls. 1).

b) EFTA-ríkin geta tekið þátt í lögverndaðri almanna þjón ustu, með fyrirvara um gerð þeirra 
samn inga sem um getur í stafl. a) og b) í 5. mgr. 3. gr. ákvörð un ar nr. 1104/2011/ESB.

c) Fjalla skal um þátttöku EFTA-ríkjanna í ýmsum nefndum og sérfræðingahópum í tengslum við 
lögverndaða almanna þjón ustu í starfsreglum þeirra.

d) Ákvæði 10. gr. ákvörð un ar nr. 1104/2011/ESB taka ekki til EFTA-ríkjanna.

e) Málsgrein þessi tekur ekki til Liechtensteins.

(1) Stjtíð. ESB L 196, 24.7.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 287, 4.11.2011, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 362, 9.12.2004, bls. 29.
(5) Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2010, bls. 12.

 2015/EES/52/04



8.10.2015 Nr. 61/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

2. gr.

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

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. nóvember 2014.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.




