
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/84 19.5.2016

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR

nr. 72/2015

frá 20. mars 2015

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) Rétt er að auka sam starf aðild ar ríkja EES-samn ings ins þannig að það taki til reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr. 723/2009 frá 29. júní 2009 um lagaramma Banda lags ins um samtök um evrópska rann-
sóknainnviði (ERIC) (1).

2) Rétt er að auka sam starf aðild ar ríkja EES-samn ings ins þannig að það taki til reglu gerð ar ráðs-
ins (ESB) nr. 1261/2013 frá 2. desember 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 723/2009 um 
lagaramma Banda lags ins um samtök um evrópska rann sóknainnviði (ERIC) (2).

3) Bókun 31við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 11. mgr. 1. gr. bókunar 31 við EES-samn ing inn:

„12. a) Samn ings að ilar skulu leitast við að styrkja sam starf innan ramma starf semi sem eftirtalin 
EB-gerð kann að verða uppspretta að:

– 32009 R 0723: Reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 723/2009 frá 29. júní 2009 um lagaramma Banda-
lags ins um samtök um evrópska rann sóknainnviði (ERIC) (Stjtíð. ESB L 206, 8.8.2009, 
bls. 1), eins og henni var breytt með:

– 32013 R 1261: Reglu gerð ráðs ins (ESB) nr. 1261/2013 frá 2. desember 2013 um 
breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 723/2009 um lagaramma Banda lags ins um samtök um 
evrópska rann sóknainnviði (ERIC) (Stjtíð. ESB L 326, 6.12.2013, bls. 1).

b) Ákvæði stafl. d) í 1. mgr. 5. gr. reglu gerð ar (EB) nr. 723/2009 vísa til til skip unar ráðs ins 
2006/112/EB frá 28. nóvember 2006 um sam eigin lega virð is auka skattkerfið og til til skip unar 
ráðs ins 92/12/EBE frá 25. febrúar 1992 um almennar ráð staf anir varð andi afurðir sem vörugjald 
er lagt á og yfir ráð yfir þessum afurðum, flutning og eftir lit með þeim, en þær gerðir hafa ekki 
verið felldar inn í EES-samn ing inn. Þessar tilvísanir skulu því aðeins eiga við vegna beitingar 
stafl. d) í 1. mgr. 5. gr. og vera með fyrirvara um gildissvið samn ings ins. 

c) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í öllum nefndum Banda lags ins sem eru 
fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins til að stoð ar við stjórn un, mótun og fram kvæmd á starf-
semi þeirri sem um getur í stafl. a).“

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 (*).

(1) Stjtíð. ESB L 206, 8.8.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 326, 6.12.2013, bls. 1.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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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 20. mars 2015.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.


