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25.6.2009 Nr. 33/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 41/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 22/2009 frá 
17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1237/2007 frá 23. októ-
ber 2007 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003 og ákvörð un 
2006/696/EB að því er varðar setningu eggja úr hópum varphæna, sem eru smitaðir af salmonellu, 
á markað (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1560/2007 frá 17. desem ber 2007 um breyt-
ingu á reglu gerð (EB) nr. 21/2004 að því er varðar dagsetningu innleiðingar á rafrænni auðkenningu 
sauðfjár og geita (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/616/EB frá 5. septem ber 
2007 um breyt ingu á ákvörð un um 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar skrána yfir 
skoðunarstöðvar á landa mærum (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/843/EB frá 11. desem ber 
2007 um að samþykkja áætlanir um varnir gegn salmonellu í hópum undaneldisfugla af tegundinni 
Gallus gallus í til teknum þriðju löndum í sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 2160/2003 og um breyt ingu á ákvörð un 2006/696/EB að því er varðar til teknar kröfur á sviði 
lýðheilsu við inn flutn ing á alifuglum og útungunareggjum (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/848/EB frá 11. desem ber 2007 
um samþykkt til tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum varphæna af tegundinni 
Gallus gallus (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/849/EB frá 12. desem ber 
2007 um samþykki fyrir breyt ingum á landsáætlun, sem Finnland hefur lagt fram, um varnir gegn 
salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (7).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 6, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 5.
(2) Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2007, bls. 5.
(3) Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2007, bls. 25.
(4) Stjtíð. ESB L 254, 28.9.2007, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 81.
(6) Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 83.
(7) Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 85.
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8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/873/EB frá 18. desem ber 
2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Búlgaría hefur lagt fram, um varnir gegn salmonellu í 
undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (1).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/874/EB frá 18. desem ber 
2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Rúmenía hefur lagt fram, um varnir gegn salmonellu í 
undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (2).

10) Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

11) Ákvörð un þessi tekur til Íslands með að lögun ar frestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. inngangs-
orðanna í I. kafla I. við auka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var endurskoð-
aður sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 133/2007 frá 26. októ ber 2007.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

I. kafli I. við auka við samn ing inn breytist sem segir í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 1237/2007 og 1560/2007 og ákvarðana 2007/616/EB, 
2007/843/EB, 2007/848/EB, 2007/849/EB, 2007/873/EB og 2007/874/EB, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 45.
(2) Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 46.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 41/2009

I. kafli I. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 7b (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1:

„– 32007 R 1560: Reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1560/2007 frá 17. desem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2007, 
bls. 25).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2001/881/EB) og 46. lið (ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2002/459/EB) í hluta 1.2:

„– 32007 D 0616: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/616/EB frá 5. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 254, 
28.9.2007, bls. 1).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 8b (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003) í hluta 7.1:

„– 32007 R 1237: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1237/2007 frá 23. októ ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 280, 24.10.2007, bls. 5).“

4. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 4d (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/759/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 7.2:

„4e. 32007 D 0843: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/843/EB frá 11. desem ber 2007 um að samþykkja 
áætlanir um varnir gegn salmonellu í hópum undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus í til teknum 
þriðju löndum í sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003 og um breyt ingu 
á ákvörð un 2006/696/EB að því er varðar til teknar kröfur á sviði lýðheilsu við inn flutn ing á alifuglum og 
útungunareggjum (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 81).

4f. 32007 D 0848: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/848/EB frá 11. desem ber 2007 um samþykkt til-
tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum varphæna af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB 
L 333, 19.12.2007, bls. 83).

4g. 32007 D 0849: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/849/EB frá 12. desem ber 2007 um samþykki fyrir 
breyt ingum á landsáætlun, sem Finnland hefur lagt fram, um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af 
tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 85).

4h. 32007 D 0873: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/873/EB frá 18. desem ber 2007 um samþykki fyrir 
landsáætlun, sem Búlgaría hefur lagt fram, um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni 
Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 45).

4i. 32007 D 0874: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/874/EB frá 18. desem ber 2007 um samþykki fyrir 
landsáætlun, sem Rúmenía hefur lagt fram, um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni 
Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 46).“
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 42/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 24/2009 frá 
17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 775/2008 frá 4. ágúst 2008 
um að setja há marks gildi fyrir leifar kantaxantíns, sem er aukefni í fóðri, til viðbótar þeim skil yrðum 
sem kveðið er á um í til skip un 2003/7/EB (2).

3) Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 1zzzzq (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 554/2008) í  
II. kafla I. við auka við samn ing inn:

„1zzzzr. 32008 R 0775: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 775/2008 frá 4. ágúst 2008 um að 
setja há marks gildi fyrir leifar kantaxantíns, sem er aukefni í fóðri, til viðbótar þeim skil yrðum 
sem kveðið er á um í til skip un 2003/7/EB (Stjtíð. ESB L 207, 5.8.2008, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 775/2008, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 207, 5.8.2008, bls. 5.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/02
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 43/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 96/2008 frá 
26. septem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um 
fram kvæmd og breyt ingu reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviður-
kenn ing u vélknúinna öku tækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 
5 og Euro 6) og um aðgang að upp lýs ingum um viðgerðir og viðhald öku tækja (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/89/EB frá 24. septem ber 2008 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 76/756/EBE varð andi ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna öku-
tækja og eftirvagna þeirra í því skyni að laga hana að tækniframförum (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

I. kafli II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 21. lið (til skip un ráðs ins 76/756/EBE):

„– 32008 L 0089: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/89/EB frá 24. septem ber 2008 (Stjtíð. 
ESB L 257, 25.9.2008, bls. 14).“

2. Eftir far andi bætist við í lið 45zt (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 715/2007):

„eins og henni var breytt með:

–  32008 R 0692: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 (Stjtíð. 
ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).“

3. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 45zt (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 715/2007):

„45zu. 32008 R 0692: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 
um fram kvæmd og breyt ingu reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 715/2007 
um gerðarviður kenn ing u vélknúinna öku tækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upp lýs ingum um viðgerðir og viðhald 
öku tækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 257, 25.9.2008, bls. 14.

 2009/EES/33/03
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Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftir far andi bætist við í lið 3.2 í XIII. við auka:

„IS fyrir Ísland

FL fyrir Liechtenstein

16 fyrir Noreg“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 692/2008 og til skip unar 2008/89/EB, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (1*).

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 44/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á II. við auka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samningsins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefndarinnar nr. 29/2009 frá 
17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/42/EB frá 3. apríl 2008 um 
breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga II. og III. viðauka við 
hana að tækniframförum (2) ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2008, bls. 52.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 76/768/EBE) í XVI. kafla II. viðauka við 
samninginn:

„– 32008 L 0042: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/42/EB frá 3. apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 93, 
4.4.2008, bls. 13) með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2008, bls. 52.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2008/42/EB, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 136, 
24.5.2008, bls. 52, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 22, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 20.
(2) Stjtíð. ESB L 93, 4.4.2008, bls. 13.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/04
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 45/2009

frá 9. júní 2009

um breyt ingu á X. við auka (Hljóð- og mynd miðlun) og XI. við auka (Fjar skipta-
þjón usta) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) X. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 161/2007 
frá 7. desem ber 2007 (1).

2) XI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 47/2009 
frá 24. apríl 2009 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/123/EB frá 12. desem ber 2006 
um þjón ustu á innri markaðnum (3).

4) Gerðir, sem lúta að hljóð- og mynd miðlun og nú er vísað til í X. við auka, eiga framvegis að falla 
undir XI. við auka.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

X. og XI. við auki við samn ing inn breytist sem segir í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2006/123/EB, 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 daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 124, 8.5.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 26, 8.5.2008, bls. 22.
(2) Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 28, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 33, 25.6.2009, bls. 13.
(3) Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/05
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 45/2009

X. og XI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. X. við auki hljóði svo:

„ALMENN ÞJÓN USTA

Skrá sem kveðið er á um í 2. mgr. 36. gr.

INNGANGUR

Þegar gerðir, sem vísað er til í þessum við auka, fela í sér hugmyndir eða vísa til máls með ferð a ratrið a , sem eru 
sérkennandi fyrir réttarreglur banda lags ins, svo sem varð andi

– inngangsorð,

– viðtakendur gerða banda lags ins,

– vísanir til yfir ráða svæða eða tungumála EB,

– vísanir til réttinda og skyldna aðild ar ríkja EB, opin berra stofnana þeirra, fyrir tækja eða einstaklinga hvers 
gagnvart öðrum og

– vísanir til máls með ferð a r varð andi upp lýs ingar og til kynn ingar,

gilda ákvæði bókunar 1 um altæka aðlögun, nema kveðið sé á um annað í þessum við auka.

GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL

1. 32006 L 0123: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/123/EB frá 12. desem ber 2006 um þjón ustu á innri 
markaðnum (Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36).

 Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í stað orðanna „reglur sáttmálans“ í 3. mgr. 3. gr. komi orðin „reglur EES-samn ings ins“.

b) Í stað orðanna „50. gr. sáttmálans“ í 1. mgr. 4. gr. komi orðin „37. gr. EES-samn ings ins“.

c) Í stað orðanna „48. gr. sáttmálans“ í 2. og 3. mgr. 4. gr. komi orðin „34. gr. EES-samn ings ins“.

d) Í stað orðanna „43. gr. sáttmálans“ í 5. mgr. 4. gr. komi orðin „31. gr. EES-samn ings ins“.

e) Ákvæði 8. mgr. 4. gr. hljóði svo:

 „ „brýnir almannahags munir“: með fyrirvara um ákvæði 6. gr. EES-samn ings ins þeir hags munir sem 
viður kenndir hafa verið sem slíkir í dómum Dóm stóls Evrópu banda laganna, meðal annars eftirtalið: 
alls herjar regla, almanna öryggi, lýð heilsa, varð veisla fjár hags legs grund vall ar almanna trygg inga kerfis ins, 
vernd neyt enda, þjón ustuþega og starfs manna, sann girni í við skipt um, barátta gegn svikum, um hverf is-
vernd og vernd þétt býlis um hverfis, heil brigði dýra, hug verka rétt ur, varð veisla sögulegs og listræns þjóðar-
arfs, mark mið félags mála stefnu og mark mið stefnu í menn ing ar málum,“.

f) Eftir far andi undirgrein bætist við á eftir fyrstu undirgrein 7. mgr. 15. gr.:

 „Þegar fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skiptast á upp lýs ingum um til kynn ingar, sem berast 
frá aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins annars vegar og EFTA-ríkjunum hins vegar, í sam ræmi við staf lið 
d) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samn ing inn, skal fram kvæmda stjórn in framsenda aðild ar ríkjum Evrópu-
sam bandsins upp lýs ingar sem berast frá Eftir lits stofn un EFTA og Eftir lits stofn un EFTA skal framsenda 
fastanefnd EFTA-ríkjanna upp lýs ingar sem berast frá fram kvæmda stjórn inni. Eftir lits stofn un EFTA skal 
jafn framt upp lýsa fastanefndina um til kynn ingar sem berast frá EFTA-ríkjunum.“.

g) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 21. gr.:

 „Þegar fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skiptast á upp lýs ingum um nöfn, póstföng og þess 
háttar, sem berast frá aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins annars vegar og EFTA-ríkjunum hins vegar, í 
sam ræmi við staf lið a) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samn ing inn, skal fram kvæmda stjórn in framsenda 
aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins upp lýs ingar sem berast frá Eftir lits stofn un EFTA og Eftir lits stofn un 
EFTA skal framsenda fastanefnd EFTA-ríkjanna upp lýs ingar sem berast frá fram kvæmda stjórn inni.“.

h) Ákvæði staf liðar d) í 1. mgr. 22. gr. taka ekki til EFTA-ríkjanna.

i) Eftir far andi bætist við í 8. mgr. 28. gr.:

 „Að því er EFTA-ríkin varðar skal Eftir lits stofn un EFTA hafa það með höndum að upp lýsa þau með 
reglulegu millibili um fram kvæmd ákvæða um gagnkvæma aðstoð.“.
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j) Eftir far andi bætist við í 2. mgr. 39. gr.:

 „Með fyrirvara um ákvæði staf liðar d) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samn ing inn skal fram kvæmda stjórn in 
framsenda Eftir lits stofn un EFTA skýrslur, sem berast frá aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins, til dreifingar 
hjá EFTA-ríkjunum, og Eftir lits stofn un EFTA skal framsenda upp lýs ingar, sem berast frá EFTA-ríki, 
öðrum EFTA-ríkjum, fastanefnd EFTA-ríkjanna og fram kvæmda stjórn inni, til dreifingar hjá aðild ar-
ríkjum Evrópu sam bandsins. Fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skulu skiptast á upp lýs ingum 
um athuga semdir sem berast frá aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins annars vegar og EFTA-ríkjunum hins 
vegar.“.

k) Eftir far andi bætist við í 3. mgr. 39. gr.:

 „EFTA-ríkjunum er einnig heimilt að leggja skýrslur og athuga semdir fyrir nefndina“.

l) Eftir far andi undirgrein bætist við í 5. mgr. 39. gr.:

 „Þegar fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skiptast á upp lýs ingum um kröfur, sem tilkynntar 
eru af hálfu aðild ar ríkja Evrópu sam bandsins annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar, í sam ræmi við 
staf lið d) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samn ing inn, skal fram kvæmda stjórn in framsenda aðild ar ríkjum 
Evrópu sam bandsins upp lýs ingar sem berast frá Eftir lits stofn un EFTA og Eftir lits stofn un EFTA skal 
framsenda fastanefnd EFTA-ríkjanna upp lýs ingar sem berast frá fram kvæmda stjórn inni. Eftir lits stofn un 
EFTA skal jafn framt upp lýsa fastanefndina um kröfur sem tilkynntar eru af hálfu EFTA-ríkjanna.“ “

2. Í stað núverandi fyrirsagnar XI. við auka, „FJAR SKIPTA ÞJÓN USTA“, komi „RAFRÆN FJARSKIPTI, 
HLJÓÐ- OG MYND MIÐLUN OG UPP LÝS INGASAMFÉLAGIÐ“.

3. Eftir far andi bætist við á eftir lið 5o (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/215/EB) í XI. við auka:

„Hljóð- og mynd miðlun

5p. 389 L 0552: Til skip un ráðs ins 89/552/EBE frá 3. októ ber 1989 um sam ræmingu til tekinna ákvæða í lögum 
og stjórn sýslu fyrirmælum í aðild ar ríkjunum um sjónvarpsrekstur (Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23) 
eins og henni var breytt með:

– 397 L 0036: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/36/EB frá 30. júní 1997 (Stjtíð. EB L 202, 
30.7.1997, bls. 60).

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í stað orðanna „52. gr. og áfram í stofnsáttmála Evrópu banda lags ins“ í 5. mgr. 2. gr. komi orðin  
„31. gr. og áfram í samningnum um Evrópska efna hags svæðið“.

b) Að því er EFTA-ríkin varðar eru verkin, sem um getur í staf lið c) í 1. mgr. 6. gr. til skip unarinnar, 
einnig verk sem verða til, eins og lýst er í 3. mgr. 6. gr., hjá og með fram leiðendum sem hafa staðfestu 
í þriðju Evrópulöndum sem við kom andi EFTA-ríki hefur gert samninga við á þessu sviði.

 Hyggist samn ings að ili gera samning af því tagi, sem um getur í 3. mgr. 6. gr., ber honum að tilkynna 
það sam eigin legu EES-nefndinni. Sam ráð um efni slíkra samninga getur átt sér stað að beiðni eins og 
sérhvers samn ings að ila.

c) Eftir far andi bætist við ákvæði 15. gr. til skip unarinnar:

 „EFTA-ríkjunum er frjálst að skylda kapaldreifingarfyrir tæki, sem starfa á yfir ráða svæði þeirra, 
að trufla eða breiða með öðrum hætti yfir auglýsingar á áfengum drykkjum í dag skrár liðum 
sjónvarpsstöðva sem einkum er horft á í einu EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES. Við mat á því 
hvort til tekinn dag skrár liður eða til tekin auglýsing fellur undir þennan að lögun ar lið skal meðal annars 
höfð hlið sjón af eftirtöldum atriðum:

– hvort útsend ingin næst í raun aðallega í einu EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES,

– hvort varan eða þjón ustan, sem auglýst er, fæst keypt í landinu þar sem útsend ingin næst,

– hvort tungumál landsins, þar sem útsend ingin næst, er notað í dag skrár liðum eða auglýsingum,

– hvort vísað er í auglýsingunum til sölustaða í landinu þar sem útsend ingin næst,

– hvort verð er gefið upp í gjaldmiðli landsins þar sem útsend ingin næst.

Þegar auglýsingar eru truflaðar eða breitt yfir þær með öðrum hætti má það ekki hafa þau áhrif 
að takmarka endurútsend ingu á einstökum hlutum dag skrár liða öðrum en auglýsingum á áfengum 
drykkjum.

Samn ings að ilar skulu endurskoða þessa undan þágu í sam ein ingu árið 2003.“

Nánari tilhögun sam starfs við sérfræðinga frá Liechtenstein, Íslandi og Noregi í sam ræmi við  
101. gr. samn ings ins:

Hverju EFTA-ríki er heimilt að tilnefna einn full trúa lögbæra yfir valdsins, sem hvert EFTA-ríki 
tilgreinir, til þátttöku í fundum tengslanefndar um sjónvarpsrekstur sem um getur í 23. gr. a í til skip-
un ráðs ins 89/552/EBE.
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Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal senda þátttakendum boð á fundi tengslanefnd ar inn ar 
og viðeig andi gögn með tilhlýðilegum fyrirvara.

5q. 398 L 0084: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/84/EB frá 20. nóvem ber 1998 um lögvernd þjón ustu 
sem byggist á eða hefur í sér fólginn skil yrtan aðgang (Stjtíð. EB L 320, 28.11.1998, bls. 54).“

4. Eftir far andi bætist við á eftir 30. lið (ályktun ráðs ins 96/C 376/01) í XI. við auka:

„Hljóð- og mynd miðlun

31. 394 Y 0702(02): Ályktun ráðs ins 94/C 181/02 frá 27. júní 1994 um stefnumótun banda lags ins varð andi 
stafrænar sjónvarpssend ingar (Stjtíð. EB C 181, 2.7. 1994, bls. 3).

32. 398 X 0560: Tilmæli ráðs ins 98/560/EB frá 24. septem ber 1998 um að bæta sam keppn is hæfni evrópskrar 
hljóð- og mynd miðlunar og upp lýs ingaþjón ustu með því að stuðla að því að settur verði innlendur 
lagarammi sem miðar að því að koma á sambærilegri og virkri verndun ólögráða barna og mannlegrar 
reisnar (Stjtíð. EB L 270, 7.10.1998, bls. 48).

33. 499 Y 0205(01): Ályktun ráðs ins og full trúa ríkisstjórna aðild ar ríkjanna, sem komu saman á vegum ráðs-
ins, 1999/C 30/01 frá 25. janúar 1999 um opin beran útvarpsrekstur (Stjtíð. EB C 30, 5.2.1999, bls. 1).

34. 32005 H 0865: Tilmæli Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/865/EB frá 16. nóvem ber 2005 um kvikmyndaarf 
og sam keppn is hæfni tengdrar atvinnustarf semi (Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005, bls. 57).“
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 46/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XI. við auka (Fjar skipta þjón usta) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 31/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1007/2008 frá  
24. septem ber 2008 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 460/2004 um að koma á fót Net- og upp lýs-
ingaöryggisstofnun Evrópu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 5cp (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 460/2004) í XI . við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 R 1007: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1007/2008 frá 24. septem ber 2008 
(Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1007/2008, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 23.
(2) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/06



25.6.2009 Nr.  33/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 47/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XI. við auka (Fjar skipta þjón usta) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 31/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/393/EB frá 8. maí 2008 sam-
kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/46/EB, um fullnægjandi vernd persónuupp lýs inga á 
Jersey (2).

3) Í sam ein uðum málum C-317/04 og C-318/04 felldi Evrópu dóm stóllinn úr gildi ákvörð un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2004/535/EB (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að 
fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XI . við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 5ej (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/535/EB): 

„5ek. 32008 D 0393: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/393/EB frá 8. maí 2008 sam kvæmt 
til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/46/EB, um fullnægjandi vernd persónuupp lýs inga á 
Jersey (Stjtíð. ESB L 138, 28.5.2008, bls. 21).“

2. Brott falli texti liðar 5ej (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/535/EB). 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2008/393/EB, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 23.
(2) Stjtíð. ESB L 138, 28.5.2008, bls. 21.
(3) Stjtíð. ESB L 235, 6.7.2004, bls. 11.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/07



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/14 25.6.2009

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



25.6.2009 Nr.  33/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 48/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 35/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/232/EB frá 21. febrúar 2008 um 
tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „járn brauta rvagnar“ í samevrópska 
háhraðajárn brauta kerfinu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII . við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 37af (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/735/EB): 

„eins og henni var breytt með:

–  32008 D 0232: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/232/EB frá 21. febrúar 2008 (Stjtíð. 
ESB L 84, 26.3.2008, bls. 132).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37ag (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/284/EB): 

„37ah. 32008 D 0232: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/232/EB frá 21. febrúar 2008 um 
tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „járn brauta rvagnar“ í sam-
evrópska háhraðajárn brauta kerfinu (Stjtíð. ESB L 84, 26.3.2008, bls. 132).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2008/232/EB, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 27.
(2) Stjtíð. ESB L 84, 26.3.2008, bls. 132.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/08



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/16 25.6.2009

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



25.6.2009 Nr.  33/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 49/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 35/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1321/2007 frá 12. nóvem ber 
2007 um reglur um fram kvæmd skráningar upp lýs inga um atvik í almenningsflugi, sem skipst er á í 
sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/42/EB, í miðlægt gagnasafn (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66g (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/42/EB) í XIII. við-
auka við samn ing inn:

„66ga. 32007 R 1321: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1321/2007 frá 12. nóvem ber 2007 
um reglur um fram kvæmd skráningar upp lýs inga um atvik í almenningsflugi, sem skipst er á í 
sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/42/EB, í miðlægt gagnasafn (Stjtíð. ESB 
L 294, 13.11.2007, bls. 3).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 2. gr.:

„Með vísan til þess að Liechtenstein og Sviss hafa komið upp sam eigin legum landsbundnum 
gagnagrunni í sam ræmi við ákvæði til skip unar 2003/42/EB verða við kom andi gögn frá Liechtenstein 
skráð í miðlæga gagnasafn ið með gögnum frá Sviss.“ “

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1321/2007, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 27.
(2) Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 3.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/33/09



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/18 25.6.2009

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



25.6.2009 Nr.  33/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 50/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 35/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1330/2007 frá 24. septem ber 
2007 um reglur um fram kvæmd miðlunar upp lýs inga til hags munaaðila um atvik í almenningsflugi 
sem um getur í 2. mgr. 7. gr. til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/42/EB (2).

3) Vegna tvíhliða sam starfs við Sviss að því er varðar atvik í almenningsflugi í Liechtenstein munu 
stjórn völd í Liechtenstein hafa nána samvinnu við stjórn völd í Sviss um beiðnir sem þeim berast í 
sam ræmi við reglu gerð (EB) nr. 1330/2007.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66ga (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1321/2007) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„66gb. 32007 R 1330: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1330/2007 frá 24. septem ber 2007 
um reglur um fram kvæmd miðlunar upp lýs inga til hags munaaðila um atvik í almenningsflugi sem 
um getur í 2. mgr. 7. gr. til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/42/EB (Stjtíð. ESB L 295, 
14.11.2007, bls. 7).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1330/2007, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 27.
(2) Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2007, bls. 7.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/20 25.6.2009

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



25.6.2009 Nr.  33/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 51/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XVIII. við auka (Öryggi og holl ustu hættir á vinnustöðum, 
vinnuréttur og jafn rétti kynjanna) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XVIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr. 36/2009 frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/94/EB frá 22. októ ber 2008 um 
vernd til handa launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2008/94/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 80/987/EBE (3), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 24. liðar (til skip un ráðs ins 80/987/EBE) í XVIII. við auka við samn ing inn hljóði svo:

„32008 L 0094: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/94/EB frá 22. októ ber 2008 um vernd til handa 
launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota (Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 36) eins og henni var breytt 
með:

– 1 94 N: Lög um aðildarskilmála Lýð veldisins Austurríkis, Lýð veldisins Finnlands og Kon ungs ríkisins 
Svíþjóðar og aðlögun á sáttmálunum sem Evrópu sam bandið byggir á (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, 
bls. 21, með áorðnum breyt ingum sem birt ust í Stjtíð. EB L 1, 1.1.1995, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/94/EB, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 36.
(3) Stjtíð. EB L 283, 28.10.1980, bls. 23.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/22 25.6.2009

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



25.6.2009 Nr.  33/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 52/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 30/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 669/2008 frá 15. júlí 2008 
um að ljúka við I. við auka C við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006 um 
flutning úrgangs (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 32c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006) í  
XX. við auka við samn ing inn:

„– 32008 R 0669: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 669/2008 frá 15. júlí 2008 (Stjtíð. ESB 
L 188, 16.7.2008, bls. 7).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 669/2008, 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 25. apríl 2009, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr.  
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin-
legu EES-nefnd ar inn ar nr. 73/2008 frá 6. júní 2008, hvort sem ber upp síðar.

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 23, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 21.
(2) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2008, bls. 7.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 33/24 25.6.2009EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 53/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 38/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1178/2008 frá 28. nóvem ber 
2008 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1165/98 varð andi hagskýrslur til skamms tíma og 
reglu gerð um fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1503/2006 og (EB) nr. 657/2007 að því er varðar 
aðlögun í kjölfar endurskoðunar á atvinnu greinaflokkun Bandalaganna og vöruflokkun Banda lags-
ins (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XX. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 2. lið (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1165/98):

„– 32008 R 1178: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1178/2008 frá 28. nóvem ber 2008 
(Stjtíð. ESB L 319, 29.11.2008, bls. 16).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 2c (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1503/2006):

„eins og henni var breytt með:

–  32008 R 1178: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1178/2008 frá 28. nóvem ber 2008 
(Stjtíð. ESB L 319, 29.11.2008, bls. 16).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1178/2008, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 319, 29.11.2008, bls. 16.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 54/2009

frá 24. apríl 2009

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) 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, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 38/2009 
frá 17. mars 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 762/2008 frá 9. júlí 2008 
um að aðild ar ríkin leggi fram hagtölur um lagareldi og um nið ur fellingu á reglu gerð ráðs ins (EB) 
nr. 788/96 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 763/2008 frá 9. júlí 2008 
um manntal og húsnæðistal (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 960/2008 frá 30. septem-
ber 2008 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 
Banda lags ins um upp lýs ingasamfélagið (4).

5) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 762/2008 fellur úr gildi reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 788/96 
(5), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Liður 25d (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 788/96) hljóði svo:

„32008 R 0762: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 762/2008 frá 9. júlí 2008 um að 
aðild ar ríkin leggi fram hagtölur um lagareldi og um nið ur fellingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 788/96 
(Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 1).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18x (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 362/2008):

„18y. 32008 R 0763: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 763/2008 frá 9. júlí 2008 um 
manntal og húsnæðistal (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 14).

 Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

 EFTA-ríkin þurfa ekki að sundurliða gögn eftir svæðum eins og kveðið er á um í þessari reglu-
gerð .“

3. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 28c (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 847/2007):

„28d. 32008 R 0960: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 960/2008 frá 30. septem ber 2008 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 
Banda lags ins um upp lýs ingasamfélagið (Stjtíð. ESB L 262, 1.10.2008, bls. 6).“

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 14.
(4) Stjtíð. ESB L 262, 1.10.2008, bls. 6.
(5) Stjtíð. EB L 108, 1.5.1996, bls. 1.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 762/2008, 763/2008 og 960/2008, 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 25. apríl 2009 að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (1*).

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 24. apríl 2009.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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LEIÐ RÉTT ING AR

Leið rétt ing ar á ákvörð un um sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

– Leið rétt ing á hinni íslensku gerð ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 31/2007 um breyt-
ingu á XVIII. við auka (Öryggi og holl ustu hættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafn rétti kynjanna) 
við EES-samn ing inn (EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007, bls. 36)

Í stað orðsins „flutningastarfsmanna“ í 1. gr. ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 
31/2007 komi orðið „flutn inga verka manna“.

– Leið rétt ing á hinni íslensku gerð ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2007 um breyt-
ingu á XXII. við auka (Félaga réttur) við EES-samn ing inn (EES-viðbætir nr. 60, 13.12.2007, bls. 33)

Í stað orðanna „og heimilaðar breyt ingar á hlutafé þeirra“ í öðrum lið inn gangs orð anna í ákvörð un 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2007 komi orðin „þeirra og breyt ingar á því“.
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