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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 311/2019 

frá 13. desember 2019 

um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og XIX. viðauka (Neytendavernd) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/302 frá  

28. febrúar 2018 um ráðstafanir gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum á netumferð og 

annarri mismunun sem byggist á því hvert þjóðerni viðskiptavinar er, hvar hann er búsettur eða 

hvar hann hefur staðfestu á innri markaðnum og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2006/2004 

og (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.281,  

bls. 1. 

2) X. og XIX. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 3a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/89/ESB) í 

X. viðauka við EES-samninginn: 

„4. 32018 R 0302: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/302 frá 28. febrúar 2018 um 

ráðstafanir gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum á netumferð og annarri mismunun 

sem byggist á því hvert þjóðerni viðskiptavinar er, hvar hann er búsettur eða hvar hann hefur 

staðfestu á innri markaðnum og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2006/2004 og (ESB) 

2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB (Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2018, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1. 

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

a)  Ákvæði 6. mgr. 1. gr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

b)  Í 17. mgr. 2. gr. koma orðin „37. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna „57. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins“. 

c)  Í 3. mgr. 3. gr. og 5. mgr. 4. gr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum 

Sambandsins“. 

d)  Í 4. mgr. 4. gr. koma orðin „sérstakra innlendra reglna fyrir lítil fyrirtæki“ í stað orðanna 

„ákvæða 1. kafla í XII. bálki tilskipunar 2006/112/EB“ að því er varðar EFTA-ríkin. 

e)  Í 1. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 11. gr. koma orðin „53. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna 

„101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“. 

f)  Ákvæði 2. mgr. 11. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:  

i)  „2. mars 2018“ orðast „gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 311/2019 frá 13. desember 2019“,  

ii)  „23. mars 2020“ orðast „tveimur árum frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 311/2019 frá  13. desember 2019.“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2018, bls. 1. 

2020/EES/14/39 
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2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 7d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/EB) og 7f (reglugerð 

(EB) nr. 2006/2004) í XIX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0302: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/302 frá 28. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1.“ 

3. gr. 

Eftirfarandi verður bætt við lið 7f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394) í XIX. viðauka 

við EES-samninginn frá 17. janúar 2020: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0302: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/302 frá 28. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1.“ 

4. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/302, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 3.10.2018, 

bls. 1, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

5. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram () 

6. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 13. desember 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


