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EES-STOFNANIR
SAmEIgINlEgA EES-NEFNdIN

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN lEgU EES-NEFNd AR INN AR 
nr. 95/2009

frá 25. septem ber 2009

um breyt ingu á VII. við auka (gagnkvæm viður kenn ing á starfsmenntun og hæfi) 
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) VII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 127/2008 
frá 5. desem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 279/2009 frá 6. apríl 2009 
um breyt ingu á II. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/36/EB um viður kenn ing u 
á faglegri menntun og hæfi (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/36/EB) í VII. við auka 
við samn ing inn:

„– 32009 R 0279: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 279/2009 frá 6. apríl 2009 (Stjtíð. ESB 
L 93, 7.4.2009, bls. 11).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 279/2009, 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 26. septem ber 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 25, 29.1.2009, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 5, 29.1.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2009, bls. 11.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	96/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XI.	við	auka	(Fjar	skipta	þjón	usta)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XI.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.83/2009frá
3.júlí2009(1).

2) Fellaber innísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/411/EBfrá21.maí2008um
samræminguátíðnisviðinu3400–3800MHzfyrirlandstöðvakerfisemerufærumaðveitarafræna
fjarskiptaþjónustuinnanBandalagsins(2).

3) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/477/EBfrá13.júní2008um
samræminguátíðnisviðinu2500–2690MHzfyrirlandstöðvakerfisemerufærumaðveitarafræna
fjarskiptaþjónustuinnanBandalagsins(3).

4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/671/EB frá 5. ágúst 2008
um samræmda notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 875–5 905 MHz til
öryggistengdrarnotkunarískynvæddumflutningakerfum(4).

5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/673/EB frá 13. ágúst 2008
um breytingu á ákvörðun 2005/928/EB um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4–169,8125 MHz í
Bandalaginu(5).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XI.viðaukiviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandiliðirbætistviðáeftirlið5czc(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar20008/294/EB):

„5czd.32008	D	0411:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/411/EBfrá21.maí2008umsam-
ræminguátíðnisviðinu3400–3800MHzfyrirlandstöðvakerfisemerufærumaðveitarafræna
fjarskiptaþjónustuinnanBandalagsins(Stjtíð.ESBL144,4.6.2008,bls.77).

5cze. 32008	D	0477:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/477/EBfrá13.júní2008umsam-
ræminguátíðnisviðinu2500–2690MHzfyrirlandstöðvakerfisemerufærumaðveitarafræna
fjarskiptaþjónustuinnanBandalagsins(Stjtíð.ESBL163,24.6.2008,bls.37).

5czf. 32008	 D	 0671: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/671/EB frá 5. ágúst 2008 um
samræmda notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 875–5 905MHz til
öryggistengdrar notkunar í skynvæddum flutningakerfum (Stjtíð. ESB L 220, 15.8.2008,
bls.24).“

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.35,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.12.
(2) Stjtíð.ESBL144,4.6.2008,bls.77.
(3) Stjtíð.ESBL163,24.6.2008,bls.37.
(4) Stjtíð.ESBL220,15.8.2008,bls.24.
(5) Stjtíð.ESBL220,15.8.2008,bls.29.
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2. Eftirfarandibætistviðílið5ct(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2005/928/EB):

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	D	0673:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/673/EBfrá13.ágúst2008(Stjtíð.ESB
L220,15.8.2008,bls.29).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2008/411/EB, 2008/477/EB, 2008/671/EB og 2008/673/EB, sem
verðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(1*).

4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	97/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarf	semi)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.85/2009
frá3.júlí2009(1).

2) FellaberinnísamninginntilskipunEvrópuþingsinsográðsins2008/68/EBfrá24.september2008
umflutningáhættulegumfarmiálandiogskipgengumvatnaleiðum(2).

3) Samkvæmtákvæðumtilskipunar2008/68/EBfallaúrgilditilskipanirráðsins94/55/EB(3),96/49/
EB(4)og96/35/EB(5)ogtilskipunEvrópuþingsinsográðsins2000/18/EB(6),enþærgerðirhafa
veriðfelldarinnísamninginnogberþvíaðfellaþærúrsamningnum.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII.viðaukiviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið13b(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2000/18/EB):

„13c.32008	L	0068:TilskipunEvrópuþingsinsog ráðsins2008/68/EBfrá24. september2008um
flutningáhættulegumfarmiálandiogskipgengumvatnaleiðum(Stjtíð.ESBL260,30.9.2008,
bls.13).“

2. Eftirfarandiundirliðurbætistviðílið47a(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2006/87/EB):

„– 32008	L	0068:TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2008/68/EBfrá24.september2008(Stjtíð.
ESBL260,30.9.2008,bls.13).“

3. Brottfalliallurtextiliðanna13a(tilskipunráðsins96/35/EB),13b(tilskipunEvrópuþingsinsográðs-
ins2000/18/EB),17e(tilskipunráðsins94/55/EB)og42b(tilskipunráðsins96/49/EB).

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2008/68/EB, semverður birtur íEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(7*).

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.37,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.14.
(2) Stjtíð.ESBL260,30.9.2008,bls.13.
(3) Stjtíð.EBL319,12.12.1994,bls.7.
(4) Stjtíð.EBL235,17.9.1996,bls.25.
(5) Stjtíð.EBL145,19.6.1996,bls.10.
(6) Stjtíð.EBL118,19.5.2000,bls.41.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2009/EES/61/03
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4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	98/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarf	semi)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.85/2009
frá3.júlí2009(1).

2) ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.300/2008frá11.mars2008umsameiginlegarreglur
umflugverndíalmenningsflugiogumniðurfellinguáreglugerð(EB)nr.2320/2002(2)varfelldinní
samninginnsamkvæmtákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.69/2009frá29.maí2009ásamt
sértækumaðlögunarákvæðumfyrirtiltekinlönd(3).

3) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.272/2009frá2.apríl2009
umviðbæturviðsameiginlegargrunnkröfurumflugverndíalmenningsflugisemmælterfyrirumí
viðaukaviðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.300/2008(4).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66h (reglugerðEvrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 300/2008) í
XIII.viðaukaviðsamninginn:

„66ha. 32009	 R	 0272: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 272/2009 frá 2. apríl 2009 um
viðbæturviðsameiginlegargrunnkröfurumflugverndíalmenningsflugisemmælterfyrirumí
viðaukaviðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.300/2008(Stjtíð.ESBL91,3.4.2009,
bls.7).

Ákvæðireglugerðarinnarskulu,aðþvíersamningþennanvarðar,aðlöguðsemhérsegir:

Reglugerð þessi gildir frá gildistökudegi síðustu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
umaðfellainnísamninginnráðstafanirsemerunauðsynlegarvegnabeitingarreglugerðar(EB)
nr.300/2008.“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerðar(EB)nr.272/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(5*),eðagildistökudagákvörðunarsameigin-
leguEES-nefndarinnarnr.69/2009frá29.maí2009,hvortsemberuppsíðar.

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.37,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.14.
(2) Stjtíð.ESBL97,9.4.2008,bls.72.
(3) Stjtíð.ESBL232,3.9.2009,bls.25,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.47,3.9.2009,bls.27.
(4) Stjtíð.ESBL91,3.4.2009,bls.7.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2009/EES/61/04
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4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	99/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarf	semi)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.85/2009
frá3.júlí2009(1).

2) SamkvæmtákvæðumákvörðunarsameiginleguEES-nefndarinnarnr.69/2009frá29.maí2009(2)
varreglugerð(EB)nr.300/2008(3)felldinnísamninginnogreglugerð(EB)nr.2320/2002(4)felld
brott.

3) Rétteraðlátareglugerð(EB)nr.2320/2002gildaáframsemhlutaafsamningnumframaðgildis-
tökudegi síðustu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um að fella inn í samninginn ráð-
stafanirsemerunauðsynlegarvegnabeitingarreglugerðar(EB)nr.300/2008.

4) Afþeimsökumberaðfellareglugerð(EB)nr.2320/2002inn ísamninginnaðnýjumeðsértæku
aðlögunarákvæði.

5) Fellaberreglugerð(EB)nr.2320/2002úrsamningnumþannigaðsúbreytingkomitilframkvæmda
gildistökudagsíðustuákvörðunarsameiginleguEES-nefndarinnarumaðfellainnísamninginnráð-
stafanirsemerunauðsynlegarvegnabeitingarreglugerðar(EB)nr.300/2008.

6) Meðvísantilreglugerðar(EB)nr.300/2008beraðbætaviðaðlögunarákvæðiumviljayfirlýsingu
umeftirlitmeðöryggismálumsemsamiðkannaðverðaumviðAlþjóðaflugmálastofnunina.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII.viðaukiviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Liður66h(reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.300/2008)breytistsemhérsegir:

i) Stafliðirb),c)ogd)íaðlögunarákvæðunumverðiendurtölusettirsemstafliðirc),d)oge).

ii) Eftirfarandistafliðurbætistviðáeftirstafliða)íaðlögunarákvæðunum:

„b)Ákvæði8.gr.gildaekkiaðþvíervarðarEFTA-ríkin.

 KomitilþessaðframkvæmdastjórninsemjiviðAlþjóðaflugmálastofnuninaumviljayfirlýsingu
umeftirlitmeðöryggismálumágrundvelli8.gr.munuEFTA-ríkin leitastviðaðsemjavið
stofnuninaumviljayfirlýsingusemsamsvararyfirlýsinguframkvæmdastjórnarinnar.“

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.37,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.14.
(2) Stjtíð.ESBL232,3.9.2009,bls.25,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.47,3.9.2009,bls.27.
(3) Stjtíð.ESBL97,9.4.2008,bls.72.
(4) Stjtíð.EBL355,30.12.2002,bls.1.

	2009/EES/61/05



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr.61/10 19.11.2009

2. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið66ha(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar272/2009):

„66hb. 32002	R	2320:ReglugerðEvrópuþingsinsog ráðsins (EB)nr.2320/2002 frá16.desember
2002umsameiginlegarreglurumflugverndíalmenningsflugi(Stjtíð.EBL355,30.12.2002,
bls.1)einsoghennivarbreyttmeð:

– 32004	R	0849:ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.849/2004frá29.apríl2004
(Stjtíð.ESBL158,30.4.2004,bls.1)meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL229,
29.6.2004,bls.3.

 Ákvæðireglugerðarinnarskulu,aðþvíersamningþennanvarðar,aðlöguðsemhérsegir:

a) Ráðstafanir, semmælter fyrirum íþessari reglugerðskuluekkigildaum innanlandsflugmilli
flugvallaáíslenskuyfirráðasvæði.

b) Ráðstafanir, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, skulu ekki gilda um aðstöðu til
almenningsflugssemnúerfyrirhendiáyfirráðasvæðiLiechtensteins.

c) ReglugerðþessigildirframaðgildistökudegisíðustuákvörðunarsameiginleguEES-nefndarinnar
umaðfellainnísamninginnráðstafanirsemerunauðsynlegarvegnabeitingarreglugerðar(EB)
nr.300/2008.“

3. Allurtextiliðar66hb(reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.2320/2002)fallibrottgildistöku-
dagsíðustuákvörðunarsameiginleguEES-nefndarinnarumaðfellainnísamninginnráðstafanirsem
erunauðsynlegarvegnabeitingarreglugerðar(EB)nr.300/2008.

2. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(1*),eðagildistökudagákvörðunarsameigin-
leguEES-nefndarinnarnr.69/2009frá29.maí2009,hvortsemberuppsíðar.

3. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	100/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarf	semi)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.85/2009
frá3.júlí2009(1).

2) ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.549/2004frá10.mars2004umsetningurammaákvæða
umaðkomaásamevrópskuloftrými(2),reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.550/2004frá
10.mars2004umaðveitaþjónustuá sviði flugleiðsögu í samevrópska loftrýminu (3), reglugerð
Evrópuþingsinsográðsins(EB)nr.551/2004frá10.mars2004umskipulagognotkunloftrýmisí
samevrópskaloftrýminu(4)ogreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.552/2004frá10.mars
2004umrekstrarsamhæfievrópskanetsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (5)voru felldar inn
ísamninginnmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.67/2006frá2.júní2006(6)ásamt
sértækumaðlögunarákvæðumfyrirtiltekinlönd.

3) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.30/2009frá16.janúar2009
umbreytinguáreglugerð(EB)nr.1032/2006aðþvíervarðarkröfurumsjálfvirkkerfitilaðskiptast
áfluggögnumtilstuðningsviðgagnatengingaþjónustu(7).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandibætistviðílið66wb(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1032/2006)íXIII.viðauka
viðsamninginn:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32009	R	0030:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.30/2009frá16.janúar2009(Stjtíð.ESB
L13,17.1.2009,bls.20).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerðar(EB)nr.30/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(8*).

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.37,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.14.
(2) Stjtíð.ESBL96,31.3.2004,bls.1.
(3) Stjtíð.ESBL96,31.3.2004,bls.10.
(4) Stjtíð.ESBL96,31.3.2004,bls.20.
(5) Stjtíð.ESBL96,31.3.2004,bls.26.
(6) Stjtíð.ESBL245,7.9.2006,bls.18,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.44,7.9.2006,bls.15.
(7) Stjtíð.ESBL13,17.1.2009,bls.20.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.



19.11.2009 Nr.61/13EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	101/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XX.	við	auka	(Um	hverfismál)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.88/2009
frá3.júlí2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/962/EBfrá15.desember2008
umbreytingu á ákvörðunum2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2002/740/EB, 2002/741/
EB, 2005/341/EB og 2005/343/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegra viðmiðana við
veitinguumhverfismerkisBandalagsinsfyrirtilteknarvörur(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XX.viðaukiviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 2f (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/371/EB), lið
2i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB), lið 2j (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/255/EB),lið2w(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2002/740/EB)oglið2x(ákvörðunfram-
kvæmdastjórnarinnar2002/741/EB):

„– 32008	D	0962:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/962/EBfrá15.desember2008(Stjtíð.
ESBL340,19.12.2008,bls.115).“

2. Eftirfarandibætistviðílið2q(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2005/341/EB)oglið2s(ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar2005/343/EB):

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	D	0962:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/962/EBfrá15.desember2008(Stjtíð.
ESBL340,19.12.2008,bls.115).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextiákvörðunar2008/962/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

 

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.40,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.18.
(2) Stjtíð.ESBL340,19.12.2008,bls.115.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	102/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XXI.	við	auka	(Hagskýrslugerð)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.89/2009
frá3.júlí2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.192/2009frá11.mars2009
umframkvæmdreglugerðarEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.177/2008umaðsetjasameiginlegan
rammafyrirfyrirtækjaskrárvegnahagskýrslugerðar,aðþvíervarðarskiptiátrúnaðargögnummilli
framkvæmdastjórnarinnar(HagstofuEvrópubandalaganna)ogaðildarríkjanna(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 177/2008) í
XXI.viðaukaviðsamninginn:

„4ba.32009	 R	 0192: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 192/2009 frá 11. mars 2009 um
framkvæmdreglugerðarEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.177/2008umaðsetjasameiginlegan
rammafyrirfyrirtækjaskrárvegnahagskýrslugerðar,aðþvíervarðarskiptiátrúnaðargögnummilli
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) og aðildarríkjanna (Stjtíð. ESB L 67,
12.3.2009,bls.14).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerðar(EB)nr.192/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.41,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.19.
(2) Stjtíð.ESBL67,12.3.2009,bls.14.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	103/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XXI.	við	auka	(Hagskýrslugerð)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.89/2009
frá3.júlí2009(1).

2) FellaberinnísamninginnreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.216/2009frá11.mars2009
umaðaðildarríki,semstundafiskveiðarátilteknumsvæðumutanNorður-Atlantshafs,leggifram
aflaskýrslur(endurútgefin)(2).

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 217/2009 frá 11.mars
2009umaðaðildarríki,semstundafiskveiðaráNorðvestur-Atlantshafi,leggiframaflaskýrslurog
fiskveiðiskýrslur(endurútgefin)(3).

4) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 218/2009 frá 11.mars
2009 um að aðildarríki, sem stunda fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi, leggi fram aflaskýrslur
(endurútgefin)(4).

5) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 216/2009 fellur úr gildi reglugerð ráðsins (EB)
nr.2597/95(5),ensúgerðhefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúrsamningnum.

6) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 217/2009 fellur úr gildi reglugerð ráðsins (EBE)
nr.2018/93(6),ensúgerðhefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúrsamningnum.

7) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 218/2009 fellur úr gildi reglugerð ráðsins (EBE)
nr.3880/91(7),ensúgerðhefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúrsamningnum.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI.viðaukiviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Liður25a(reglugerðráðsins(EBE)nr.3880/91)hljóðisvo:

„32009	R	0218:ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.218/2009frá11.mars2009umaðaðild-
arríki,semstundafiskveiðaráNorðaustur-Atlantshafi,leggiframaflaskýrslur(endurútgefin)(Stjtíð.
ESBL87,31.3.2009,bls.70).“

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.41,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.19.
(2) Stjtíð.ESBL87,31.3.2009,bls.1.
(3) Stjtíð.ESBL87,31.3.2009,bls.42.
(4) Stjtíð.ESBL87,31.3.2009,bls.70.
(5) Stjtíð.EBL270,13.11.1995,bls.1.
(6) Stjtíð.EBL186,28.7.1993,bls.1.
(7) Stjtíð.EBL365,31.12.1991,bls.1.
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2. Liður25b(reglugerðráðsins(EBE)nr.2018/93)hljóðisvo:

„32009	R	0217:ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins (EB)nr.217/2009frá11.mars2009umað
aðildarríki,semstundafiskveiðaráNorðvestur-Atlantshafi,leggiframaflaskýrslurogfiskveiðiskýrslur
(endurútgefin)(Stjtíð.ESBL87,31.3.2009,bls.42).“

3. Liður25c(reglugerðráðsins(EB)nr.2597/95)hljóðisvo:

„32009	R	0216:ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins (EB)nr.216/2009frá11.mars2009umað
aðildarríki, sem stunda fiskveiðar á tilteknum svæðum utan Norður-Atlantshafs, leggi fram afla-
skýrslur(endurútgefin)(Stjtíð.ESBL87,31.3.2009,bls.1).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerða(EB)nr.216/2009,217/2009og218/2009,semverðurbirturíEES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(1*).

4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAm	EIgIN	LEgU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	104/2009

frá	25.	septem	ber	2009

um	breyt	ingu	á	XXII.	við	auka	(Félagaréttur)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.74/2009
frá29.maí2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.254/2009frá25.mars2009
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reiknings-
skilastaðlaísamræmiviðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1606/2002aðþvíervarðar
túlkunalþjóðlegutúlkunarnefndarinnarumreikningsskil(IFRIC-túlkun)nr.12(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandiundirliðurbætistvið í lið10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)nr.1126/2008) í
XXII.viðaukaviðsamninginn:

„– 32009	R	0254:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.254/2009frá25.mars2009(Stjtíð.ESB
L80,26.3.2009,bls.5).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerðar(EB)nr.254/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildi26.september2009,aðþvítilskilduaðallartilkynningarsamkvæmt1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

ÁkvörðunþessiskalbirtíEES-deildStjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

GjörtíBrussel25.september2009.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

O.H. Sletnes

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.41,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.19.
(2) Stjtíð.ESBL80,26.3.2009,bls.5.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2009/EES/61/10



19.11.2009 Nr. 61/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvarðanir sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar sem öðlast hafa gildi eftir að stjórn-
skipu legum skil yrðum hefur verið fullnægt sam kvæmt 103. gr. EES-samn ings ins

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörð un um sam eigin legu EES-
nefnd ar inn ar hvort gildis töku dagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi stjórn-
skipu legum skil yrðum. Slík skil yrði voru gefin til kynna vegna neðan greindra ákvarðana. Hlut að eigandi 
samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að máls með ferð innanlands sé lokið. Gildis töku-
dagur hverrar ákvörð un ar kemur fram í töflunni.

Ákvörð un Dagsetning 
ákvörð un ar Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samn ing inn Gildis töku dagur

93/2006 7.7.2006 19.10.2006
Stjtíð. ESB L 289, bls. 34
EES-viðbætir nr. 52, 
bls. 27

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/29/EB frá 11. maí 
2005 um óréttmæta við skipta hætti gagnvart neytendum á innri 
markaðnum og um breyt ingu á til skip un ráðs ins 84/450/EBE, 
til skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 97/7/EB, 98/27/EB og 
2002/65/EB og reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
2006/2004 („til skip un um óréttmæta við skipta hætti“)

1.2.2009

131/2006 27.10.2006 21.12.2006
Stjtíð. ESB L 366, bls. 69
EES-viðbætir nr. 64, bls. 3

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 336/2006 frá  
15. febrúar 2006 um að hrinda í fram kvæmd ákvæðum al þjóð-
lega kóðans um öryggisstjórnun skipa innan Banda lags ins og um 
nið ur fellingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 3051/95

1.8.2008

152/2006 8.12.2006 29.3.2007
Stjtíð. ESB L 89, bls. 24
EES-viðbætir nr. 15, 
bls. 19

Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/70/EB frá 1. ágúst 
2006 þar sem mælt er fyrir um fram kvæmdar ráð stafanir vegna 
til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/60/EB að því er 
varðar skil grein inguna á „einstaklingur í pólitískum áhættuhópi“ 
og tækni legar kröfur varð andi ein fald aða skoðun með tilhlýði-
legri kostgæfni á áreiðanleika við skipta manns og varð andi 
undan -þágur á grundvelli fjár mála starf semi sem stunduð er stöku 
sinnu m eða að mjög tak mörkuðu leyti

1.5.2009

160/2006 8.12.2006 29.3.2007
Stjtíð. ESB L 89, bls. 38
EES-viðbætir nr. 15, 
bls. 30

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 
um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga, 
um breyt ingu á til skip unum ráðs ins 78/660/EBE og 83/349/EBE 
og um nið ur fellingu á til skip un ráðs ins 84/253/EBE

1.8.2009

15/2007 27.4.2007 9.8.2007
Stjtíð. ESB L 209, bls. 26
EES-viðbætir nr. 38, 
bls. 20

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 907/2006 frá  
20. júní 2006 um breyt ingu á III. og VII. við auka við reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og 
hreinsiefni

1.8.2008

49/2007 8.6.2007 11.10.2007
Stjtíð. ESB L 266, bls. 7
EES-viðbætir nr. 48, bls. 5

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/89/EB frá 18. janúar 
2006 um ráð stafanir til að tryggja öruggt framboð raf orku og um 
fjár fest ingar í grunnvirkjum

1.11.2008

87/2007 6.7.2007 13.12.2007
Stjtíð. ESB L 328, bls. 32
EES-viðbætir nr. 60, 
bls. 23

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1781/2006 frá  
15. nóvem ber 2006 um upp lýs ingar um greiðanda sem fylgja 
skulu við milli færslu fjár muna

1.5.2009

95/2007 6.7.2007 13.12.2007
Stjtíð. ESB L 328, bls. 48
EES-viðbætir nr. 60, 
bls. 33

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/68/EB frá 6. septem-
ber 2006 um breyt ingu á til skip un ráðs ins 77/91/EBE að því er 
varðar stofnun hlutafélaga og um tilskilið hlutafé þeirra og breyt-
ingar á því

1.2.2009

102/2007 28.9.2007 21.2.2008
Stjtíð. ESB L 47, bls. 16
EES-viðbætir nr. 9, bls. 14

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/32/EB frá 6. júlí 2005 
um ramma til að setja fram kröfur varð andi visthönnun að því er 
varðar vörur sem nota orku og um breyt ingu á til skip un ráðs ins 
92/42/EBE og til skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 96/57/EB 
og 2000/55/EB

1.7.2009

114/2007 28.9.2007 21.2.2008
Stjtíð. ESB L 47, bls. 34
EES-viðbætir nr. 9, bls. 28

Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/16/EB frá 19. mars 
2007 um fram kvæmd til skip unar ráðs ins 85/611/EBE um sam-
ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um fyrir tæki um 
sam eigin lega fjár fest ingu í framseljanlegum verðbréfum (UCITS) 
að því er varðar útskýringu á til teknum skil grein ingum

1.8.2009

125/2007 28.9.2007 21.2.2008
Stjtíð. ESB L 47, bls. 53
EES-viðbætir nr. 9, bls. 41

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/60/EB frá 23. októ ber 
2000 um aðgerðaramma Banda lags ins um stefnu í vatnsmálum

1.5.2009
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Ákvörðun Dagsetning
ákvörðunar Prentsögn Lagagerðirsemfelldareruinnísamninginn Gildistökudagur

131/2007 28.9.2007 21.2.2008
Stjtíð.ESBL47,bls.67
EES-viðbætirnr.9,bls.49

ÁkvörðunEvrópuþingsinsográðsinsnr.779/2007/EBfrá
20.júní2007umsérstakaáætlunfyrirtímabilið2007–2013til
aðfyrirbyggjaogberjastgegnofbeldigegnbörnum,ungufólki
ogkonumogtilaðverndafórnarlömbogáhættuhópa(Daphne
III-áætlunin)semhlutaafalmennuáætluninniumgrundvallar-
réttindiogréttlæti

14.5.2008

142/2007 26.10.2007 10.4.2008
Stjtíð.ESBL100,bls.70
EES-viðbætirnr.19,
bls.70

TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2005/36/EBfrá7.septem-
ber2005umviðurkenninguáfaglegrimenntunoghæfi

Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2007/172/EBfrá19.mars
2007umaðskipahópsamræmingaraðilaumviðurkenninguá
faglegrimenntunoghæfi

1.7.2009

158/2007 7.12.2007 8.5.2008
Stjtíð.ESBL124,bls.20
EES-viðbætirnr.26,
bls.17

TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2004/38/EBfrá29.apríl
2004umréttborgaraSambandsinsogaðstandendaþeirratil
frjálsraflutningaogbúsetuáyfirráðasvæðiaðildarríkjanna,um
breytinguáreglugerð(EBE)nr.1612/68ogumniðurfellingu
tilskipana64/221/EBE,68/360/EBE,72/194/EBE,73/148/EBE,
75/34/EBE,75/35/EBE,90/364/EBE,90/365/EBEog93/96/EBE

Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.635/2006frá
25.apríl2006umniðurfellingureglugerðar(EBE)nr.1251/70
umréttlaunþegatilaðdveljastáframáyfirráðasvæðiaðildarríkis
eftiraðhafagegntstarfiíþvíríki

1.3.2009

10/2008 1.2.2008 12.6.2008
Stjtíð.ESBL154,bls.20
EES-viðbætirnr.33,
bls.16

Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2007/14/EBfrá8.mars
2007umnákvæmarreglurtilframkvæmdartilteknumákvæðum
tilskipunar2004/109/EBumsamhæfingukrafnaumgagnsæií
tengslumviðupplýsingarumútgefendurverðbréfasemeruskráð
áskipuleganmarkað

1.8.2008

25/2008 14.3.2008 10.7.2008
Stjtíð.ESBL182,bls.11
EES-viðbætirnr.42,bls.6

ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1907/2006frá
18.desember2006umskráningu,mat,leyfisveitinguog
takmarkanir,aðþvíervarðarefni(efnareglurnar(REACH)),um
stofnunEfnastofnunarEvrópu,umbreytinguátilskipun1999/45/
EBogumniðurfellinguáreglugerðráðsins(EBE)nr.793/93og
reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1488/94,semog
tilskipunráðsins76/769/EBEogtilskipunumframkvæmdastjórn-
arinnar91/155/EBE,93/67/EBE,93/105/EBog2000/21/EB

5.6.2008

29/2008 14.3.2008 10.7.2008
Stjtíð.ESBL182,bls.21
EES-viðbætirnr.42,
bls.13

TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2006/126/EBfrá20.desem-
ber2006umökuskírteini(endurútgefin)

1.4.2009

33/2008 14.3.2008 10.7.2008
Stjtíð.ESBL182,bls.30
EES-viðbætirnr.42,
bls.18

TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2006/54/EBfrá5.júlí
2006umframkvæmdmeginreglunnarumjöfntækifæriog
jafnameðferðkarlaogkvennaaðþvíervarðaratvinnuogstörf
(endurútgefin)

1.2.2009

71/2008 6.6.2008 25.9.2008
Stjtíð.ESBL257,bls.34
EES-viðbætirnr.58,
bls.16

Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1315/2007frá
8.nóvember2007umöryggiseftirlitmeðrekstrarstjórnun
flugumferðarogumbreytinguáreglugerð(EB)nr.2096/2005

1.7.2009

85/2008 4.7.2008 23.10.2008
Stjtíð.ESBL280,bls.20
EES-viðbætirnr.64,
bls.13

ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1370/2007frá
23.október2007umalmennafarþegaflutningaájárnbrautumog
ávegumogumniðurfellinguáreglugerðumráðsins(EBE)
nr.1191/69og(EBE)nr.1107/70

1.2.2009

12/2009 5.2.2009 19.3.2009
Stjtíð.ESBL73,bls.47
EES-viðbætirnr.16,
bls.18

TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2007/59/EBfrá23.október
2007umútgáfuskírteinafyrirlestarstjórasemkeyraeimreiðar
oglestiríjárnbrautarkerfiBandalagsins

1.8.2009

49/2009 24.4.2009 25.6.209
Stjtíð.ESBL162,bls.30
EES-viðbætirnr.33,
bls.17

Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1321/2007frá
12.nóvember2007umreglurumframkvæmdskráningarupp-
lýsingaumatvikíalmenningsflugi,semskipsteráísamræmi
viðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins2003/42/EB,ímiðlægt
gagnasafn

1.7.2009
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Ákvörðun Dagsetning
ákvörðunar Prentsögn Lagagerðirsemfelldareruinnísamninginn Gildistökudagur

50/2009 24.4.2009 25.6.2009
Stjtíð.ESBL162,bls.31
EES-viðbætirnr.33,
bls.19

Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1330/2007frá
24.september2007umreglurumframkvæmdmiðlunarupplýs-
ingatilhagsmunaaðilaumatvikíalmenningsflugisemumgeturí
2.mgr.7.gr.tilskipunarEvrópuþingsinsográðsins2003/42/EB

1.7.2009

68/2009 29.5.2009 3.9.2009
Stjtíð.ESBL232,bls.24
EES-viðbætirnr.47,
bls.26

ÁkvörðunframkvæmdastjórnarinnarC(2008)4333lokaútgáfa
frá08/VIII/2008umviðbótarráðstafanirtilaðframfylgjasam-
eiginlegumgrunnkröfumumflugvernd

1.11.2009

69/2009 29.5.2009 3.9.2009
Stjtíð.ESBL232,bls.25
EES-viðbætirnr.47,
bls.27

ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.300/2008
frá11.mars2008umsameiginlegarreglurumflugverndí
almenningsflugiogumniðurfellinguáreglugerð(EB)nr.
2320/2002

1.11.2009

91/2009 3.7.2009 22.10.2009
Stjtíð.ESBL277,bls.45
EES-viðbætirnr.56,
bls.23

ÁkvörðunEvrópuþingsinsográðsinsnr.1298/2008/EBfrá
16.desember2008umaðkomaáErasmusMundus2009–2013
aðgerðaáætluninniumaðaukagæðiæðrimenntunarogefla
skilningáannarrimenningumeðsamvinnuviðþriðjulönd

23.7.2009


