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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	1/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	I.	við	auka	(Heilbrigði	dýra	og	plantna)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.56/2009frá
29.maí2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.394/2008frá30.apríl2008
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar skilyrði fyrir því að tiltekin dýr af
smitnæmum tegundum séu undanþegin brottfararbanninu sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins
2000/75/EB(2).

3) FellaberinnísamninginnreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.454/2008frá21.maí2008um
breytinguáreglugerð(EB)nr.998/2003umkröfurumheilbrigðidýrasemgildaumgæludýraflutninga,
semekkieruviðskiptalegseðlis,aðþvíervarðarframlenginguáaðlögunartímabilinu(3).

4) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.504/2008frá6.júní2008um
framkvæmdtilskipanaráðsins90/426/EBEog90/427/EBEaðþvíervarðaraðferðirtilaðauðkenna
dýrafhestaætt(4).

5) Fellaber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)nr.708/2008 frá24. júlí2008
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar skilyrði fyrir því að tiltekin dýr af
smitnæmum tegundum séu undanþegin brottfararbanninu sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins
2000/75/EB(5).

6) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1108/2008frá7.nóvember
2008umbreytinguáreglugerð(EB)nr.1266/2007aðþvíervarðarlágmarkskröfurervarðaáætlanir
umvöktunogeftirlitmeðblátunguogskilyrðifyrirþvíaðsæðiséundanþegiðbrottfararbanninusem
kveðiðeráumítilskipunráðsins2000/75/EB(6).

7) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1304/2008frá19.desember
2008umbreytinguáreglugerð(EB)nr.1266/2007aðþvíervarðarskilyrðifyrirþvíaðtiltekindýr
af smitnæmumtegundumséuundanþeginbrottfararbanninusemkveðiðeráum í tilskipun ráðsins
2000/75/EB(7).

(1) Stjtíð.ESBL232,3.9.2009,bls.4,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.47,3.9.2009,bls.4.
(2) Stjtíð.ESBL117,1.5.2008,bls.22.
(3) Stjtíð.ESBL145,4.6.2008,bls.238.
(4) Stjtíð.ESBL149,7.6.2008,bls.3.
(5) Stjtíð.ESBL197,25.7.2008,bls.18.
(6) Stjtíð.ESBL299,8.11.2008,bls.17.
(7) Stjtíð.ESBL344,20.12.2008,bls.28.
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8) Fellaber innísamninginntilskipunráðsins2008/73/EBfrá15. júlí2008umaðeinfaldamálsmeð-
ferð að því er varðar skráningu og birtingu upplýsinga á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða og
dýraræktarogbreytinguátilskipunum64/432/EBE,77/504/EBE,88/407/EBE,88/661/EBE,89/361/
EBE, 89/556/EBE, 90/426/EBE, 90/427/EBE, 90/428/EBE, 90/429/EBE, 90/539/EBE, 91/68/EBE,
91/496/EBE,92/35/EBE,92/65/EBE,92/66/EBE,92/119/EBE,94/28/EBog2000/75/EB,ákvörðun
2000/258/EBogtilskipunum2001/89/EB,2002/60/EBog2005/94/EB(8).

9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/404/EB frá 21.maí 2008 um
breytinguáákvörðun2003/467/EBaðþvíervarðaryfirlýsinguþessefnisaðtiltekinstjórnsýslusvæði
áÍtalíuséuopinberlegalausviðberklaínautgripumogaðtiltekinstjórnsýslusvæðiíPóllandiséuopin-
berlegalausviðsmitandihvítblæðiínautgripum(9).

10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/476/EB frá 6. júní 2008 um
breytinguáákvörðun2008/185/EBíþvískyniaðbætaumdæmunumCôtes-d’Armor,Finistère,Ille-
et-Vilaine,MorbihanogNordíFrakklandiáskráyfirsvæðisemerulausviðAujeszky-veiki(10).

11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/576/EB frá 4. júlí 2008 um
breytinguáIII.viðaukaviðákvörðun2003/467/EBaðþvíervarðarskráyfirsvæðiíPóllandisemeru
opinberlegalausviðsmitandinautgripahvítblæði(11).

12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/655/EB frá 24. júlí 2008 um
samþykktáætlanaumneyðarbólusetningugegnblátunguítilteknumaðildarríkjumogumákvörðuná
fjárframlagifráBandalaginufyrir2007og2008(12).

13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/661/EB frá 1. ágúst 2008um
breytinguáákvörðun2007/182/EBumkönnunáriðuveikiíhjartardýrum(13).

14) Fellaber innísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/674/EBfrá13.ágúst2008um
breytinguáákvörðun2007/683/EBumsamþykktáætlunarumaðútrýmasvínapestívilltumsvínumá
tilteknumsvæðumíUngverjalandi(14).

15) Fellaber innísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/682/EBfrá18.ágúst2008um
breytinguáákvörðun2007/870/EBaðþvíervarðarsamþykktáætlunarinnarumneyðarbólusetningu
meðmerkibóluefnigegnsvínapestísvínumábújörðumíRúmeníu(15).

16) Fellaber innísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/686/EBfrá20.ágúst2008um
breytinguáákvörðun2005/59/EBaðþvíervarðarsvæðiíSlóvakíuþarsemhrindaáíframkvæmd
áætlunumumútrýmingusvínapestarívilltumsvínumogumneyðarbólusetninguþessarasvínagegn
svínapest(16).

17) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/755/EBfrá24.september2008
um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um
dýrasjúkdómasamkvæmttilskipunráðsins82/894/EBE(17).

18) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/816/EBfrá20.október2008um
breytinguáákvörðun2003/467/EBaðþvíervarðaryfirlýsinguþessefnisaðtiltekinstjórnsýslusvæði
íPóllandiséuopinberlegalausviðsmitandinautgripahvítblæði(18).

19) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/838/EBfrá3.nóvember2008um
forvarnarbólusetningugegnvægrifuglainflúensuístokköndumíPortúgalogtilteknarráðstafanirtilað
takmarkaflutningaáslíkumalifuglumogafurðumþeirra(19).

(8) Stjtíð.ESBL219,14.8.2008,bls.40.
(9) Stjtíð.ESBL141,31.5.2008,bls.16.
(10) Stjtíð.ESBL163,24.6.2008,bls.34.
(11) Stjtíð.ESBL183,11.7.2008,bls.40.
(12) Stjtíð.ESBL214,9.8.2008,bls.66.
(13) Stjtíð.ESBL215,12.8.2008,bls.8.
(14) Stjtíð.ESBL220,15.8.2008,bls.30.
(15) Stjtíð.ESBL222,20.8.2008,bls.9.
(16) Stjtíð.ESBL224,22.8.2008,bls.13.
(17) Stjtíð.ESBL258,26.9.2008,bls.72.
(18) Stjtíð.ESBL283,28.10.2008,bls.46.
(19) Stjtíð.ESBL299,8.11.2008,bls.40.
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20) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/984/EBfrá10.desember2008
umbreytinguáviðaukaCviðtilskipunráðsins64/432/EBEogákvörðun2004/226/EBaðþvíervarðar
greiningarprófanirvegnaöldusóttarínautgripum(20)meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL10,
15.1.2009,bls.35.

21) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/988/EBfrá17.desember2008
umbreytinguáákvörðun2008/185/EBaðþvíervarðaraðbætaHollandiviðáskráyfiraðildarríki
semerulausviðAujeszky-veikiogaðbætaUngverjalandiviðáskráyfiraðildarríkiþarsemsamþykkt,
landsbundinvarnaráætlunvegnasjúkdómsinserfyrirhendi(21).

22) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 504/2008 falla úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórn-
arinnar93/623/EBE(22)og2000/68/EB(23),enþærgerðirhafaveriðfelldarinnísamninginnogber
þvíaðfellaþærúrsamningnum.

23) Ákvörðunþessivarðarlöggjöfumlifandidýrönnurenfiskogeldisdýr.Íslanderundanþegiðlöggjöf
áþessusviðieinsogframkemurí2.mgr.inngangsorðaI.kaflaI.viðaukaviðsamninginn.

24) ÁkvörðunþessiáekkiaðtakatilÍslandseðaLiechtensteins.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiI.kaflaI.viðaukaviðsamninginnbreytisteinsogtilgreinteríviðaukaviðákvörðunþessa.

2. gr.

Norskurtextireglugerða(EB)nr.394/2008,454/2008,504/2008,708/2008,1108/2008og1304/2008,til-
skipunar2008/73/EBogákvarðana2008/404/EB,2008/476/EB,2008/576/EB,2008/655/EB,2008/661/
EB,2008/674/EB,2008/682/EB,2008/686/EB,2008/755/EB,2008/816/EB,2008/838/EB,2008/984/EB,
meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL10,15.1.2009,bls.35,og2008/988/EB,semverðurbirturí
EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(24*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(20) Stjtíð.ESBL352,31.12.2008,bls.38.
(21) Stjtíð.ESBL352,31.12.2008,bls.52.
(22) Stjtíð.EBL298,3.12.1993,bls.45.
(23) Stjtíð.EBL23,28.1.2000,bls.72.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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VIÐ AUKI

viðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.1/2010

ÁkvæðiI.kaflaI.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandiundirliðurbætistviðí5.lið(tilskipunráðsins91/496/EBE)íhluta1.1,1.lið(tilskipunráðsins77/504/
EBE)og2.lið(tilskipunráðsins88/661/EBE)íhluta2.1,3.lið(tilskipunráðsins2001/89/EB),4.lið(tilskipun
ráðsins92/35/EBE),6.lið(tilskipunráðsins92/66/EBE),9.lið(tilskipunráðsins92/119/EBE),lið9a(tilskipun
ráðsins2000/75/EB)oglið9b(tilskipunráðsins2002/60/EB)íhluta3.1,1. lið(tilskipunráðsins64/432/EBE),
2.lið(tilskipunráðsins91/68/EBE),3.lið(tilskipunráðsins90/426/EBE),4.lið(tilskipunráðsins90/539/EBE),
6.lið(tilskipunráðsins89/556/EBE),7.lið(tilskipunráðsins88/407/EBE),8.lið(tilskipunráðsins90/429/EBE)
og9. lið(tilskipunráðsins92/65/EBE)íhluta4.1,54. lið(ákvörðunráðsins2000/258/EB)íhluta4.2og2. lið
(tilskipunráðsins90/426/EBE),3.lið(tilskipunráðsins90/539/EBE),5.lið(tilskipunráðsins89/556/EBE),6.lið
(tilskipunráðsins88/407/EBE),7. lið(tilskipunráðsins90/429/EBE)og15. lið(tilskipunráðsins92/65/EBE)í
hluta8.1:

„– 32008	L	0073:Tilskipunráðsins2008/73/EBfrá15.júlí2008(Stjtíð.ESBL219,14.8.2008,bls.40).“

2. Eftirfarandibætistviðí3.lið(tilskipunráðsins89/361/EBE),4.lið(tilskipunráðsins90/427/EBE)og5.lið(til-
skipunráðsins90/428/EBE)íhluta2.1oglið5a(tilskipunráðsins2005/94/EB)íhluta3.1:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	L	0073:Tilskipunráðsins2008/73/EBfrá15.júlí2008(Stjtíð.ESBL219,14.8.2008,bls.40).“

3. Eftirfarandiundirliðurbætistviðí10.lið(reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.998/2003)íhluta1.1:

„– 32008	R	0454:ReglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.454/2008frá21.maí2008(Stjtíð.ESBL145,
4.6.2008,bls.238).“

4. Eftirfarandiaðlögunarliðurbætistviðí10.lið(reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.998/2003)íhluta1.1:

„d) Orðið„Noregur“bætistviðámilliorðanna„Malta“og„Svíþjóð“í16.gr.“

5. Texti24.liðar(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar93/623/EBE)íhluta2.2fallibrott.

6. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftir32.lið:(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2006/427/EB)íhluta2.2:

„33. 32008	R	0504:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.504/2008frá6.júní2008umframkvæmdtil-
skipanaráðsins90/426/EBEog90/427/EBEaðþvíervarðaraðferðirtilaðauðkennadýrafhestaætt(Stjtíð.
ESBL149,7.6.2008,bls.3).

 ÁkvæðiþessarargerðartakaekkitilÍslands.“

7. Eftirfarandiundirliðurbætistviðí32.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2005/176/EB)íhluta3.2:

„– 32008	D	0755:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/755/EBfrá24.september2008(Stjtíð.ESBL258,
26.9.2008,bls.72).“

8. Eftirfarandiundirliðirbætistviðí40.lið(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1266/2007)íhluta3.2:

„– 32008	R	0394:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.394/2008frá30.apríl2008(Stjtíð.ESBL117,
1.5.2008,bls.22),

– 32008	R	0708:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.708/2008frá24. júlí2008(Stjtíð.ESBL197,
25.7.2008,bls.18),

– 32008	R	 1108:Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1108/2008 frá 7. nóvember 2008 (Stjtíð. ESB
L299,8.11.2008,bls.17),

– 32008	R	1304:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1304/2008frá19.desember2008(Stjtíð.ESB
L344,20.12.2008,bls.28).“

9. Eftirfarandiundirliðurbætistvið í29. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar2005/59/EB)undir fyrirsögninni
„GERÐIRSEMEFTA-RÍKINOGEFTIRLITSSTOFNUNEFTASKULUTAKATILHLÝÐILEGTTILLITTIL“
íhluta3.2:

„– 32008	 D	 0686: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/686/EB frá 20. ágúst 2008 (Stjtíð. ESB L 224,
22.8.2008,bls.13).“

10. Eftirfarandiundirliðurbætistviðí42.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2007/683/EB)undirfyrirsögninni
„GERÐIRSEMEFTA-RÍKINOGEFTIRLITSSTOFNUNEFTASKULUTAKATILHLÝÐILEGTTILLITTIL“
íhluta3.2:

„– 32008	 D	 0674: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/674/EB frá 13. ágúst 2008 (Stjtíð. ESB L 220,
15.8.2008,bls.30).“
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11. Eftirfarandibætistviðí43.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2007/870/EB)undirfyrirsögninni„GERÐIR
SEMEFTA-RÍKINOGEFTIRLITSSTOFNUNEFTASKULUTAKATILHLÝÐILEGTTILLITTIL“íhluta3.2:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	 D	 0682: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/682/EB frá 18. ágúst 2008 (Stjtíð. ESB L 222,
20.8.2008,bls.9).“

12. Eftirfarandi liðirbætistvið á eftir44. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar2008/77/EB)undir fyrirsögninni
„GERÐIRSEMEFTA-RÍKINOGEFTIRLITSSTOFNUNEFTASKULUTAKATILHLÝÐILEGTTILLITTIL“
íhluta3.2:

„45. 32008	D	0655:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/655/EBfrá24.júlí2008umsamþykktáætlanaum
neyðarbólusetningugegnblátunguítilteknumaðildarríkjumogumákvörðunáfjárframlagifráBandalaginu
fyrir2007og2008(Stjtíð.ESBL214,9.8.2008,bls.66).

 ÁkvæðiþessarargerðartakaekkitilÍslands.

46. 32008	 D	 0838: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/838/EB frá 3. nóvember 2008 um forvarnar-
bólusetningu gegn vægri fuglainflúensu í stokköndum í Portúgal og tilteknar ráðstafanir til að takmarka
flutningaáslíkumalifuglumogafurðumþeirra(Stjtíð.ESBL299,8.11.2008,bls.40).

 ÁkvæðiþessarargerðartakaekkitilÍslands.“

13. Eftirfarandiundirliðurbætistviðí1.lið(tilskipunráðsins64/432/EBE)íhluta4.1:

„– 32008	D	0984:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/984/EBfrá10.desember2008(Stjtíð.ESBL352,
31.12.2008,bls.38)meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL10,15.1.2009,bls.35.“

14. Eftirfarandiundirliðirbætistviðí70.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2003/467/EB)íhluta4.2:

„– 32008	 D	 0404: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/404/EB frá 21. maí 2008 (Stjtíð. ESB L 141,
31.5.2008,bls.16),

– 32008	D	0576:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/576/EBfrá4.júlí2008(Stjtíð.ESBL183,11.7.2008,
bls.40),

– 32008	D	 0816:Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/816/EB frá 20. október 2008 (Stjtíð. ESBL 283,
28.10.2008,bls.46).“

15. Eftirfarandibætistviðí75.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2004/226/EB)íhluta4.2:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	D	0984:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/984/EBfrá10.desember2008(Stjtíð.ESBL352,
31.12.2008,bls.38),meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL10,15.1.2009,bls.35.“

16. Eftirfarandibætistviðí84.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/185/EB)íhluta4.2:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	 D	 0476: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/476/EB frá 6. júní 2008 (Stjtíð. ESB L 163,
24.6.2008,bls.34),

– 32008	D	0988:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/988/EBfrá17.desember2008(Stjtíð.ESBL352,
31.12.2008,bls.52).“

17. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftir84.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/185/EB)íhluta4.2:

„85. 32008	R	0504:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.504/2008frá6.júní2008umframkvæmdtil-
skipanaráðsins90/426/EBEog90/427/EBEaðþvíervarðaraðferðirtilaðauðkennadýrafhestaætt(Stjtíð.
ESBL149,7.6.2008,bls.3).

 ÁkvæðiþessarargerðartakaekkitilÍslands.“

18. Eftirfarandibætistviðí46.lið(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2007/182/EB)íhluta7.2:

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	 D	 0661: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/661/EB frá 1. ágúst 2008 (Stjtíð. ESB L 215,
12.8.2008,bls.8).“
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	2/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	I.	við	auka	(Heilbrigði	dýra	og	plantna)	og	II.	við	auka	(Tækni	legar	
reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.122/2009frá
4.desember2009(1).

2) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.127/2009
frá4.desember2009(2).

3) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.124/2009frá10.febrúar2009
umhámarksgildisemerusettfyrirhníslalyfeðavefsvipungalyfímatvælumvegnaþessaðþessiefni
berastóhjákvæmilegaífóðursemerætlaðdýrumutanmarkhóps(3).

4) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.152/2009frá27.janúar2009
umaðferðirviðsýnatökuoggreininguvegnaopinberseftirlitsmeðfóðri(4).

5) Samkvæmtákvæðumreglugerðar(EB)nr.152/2009fallaúrgilditilskipanirframkvæmdastjórnarinnar
71/250/EBE(5),71/393/EBE(6),72/199/EBE(7),73/46/EBE(8),76/371/EBE(9),76/372/EBE(10),
78/633/EBE(11),81/715/EBE(12),84/425/EBE(13),86/174/EBE(14),93/70/EBE(15),93/117/EB(16),
98/64/EB (17), 1999/27/EB (18), 1999/76/EB (19), 2000/45/EB (20), 2002/70/EB (21) og 2003/126/
EB(22),enþærgerðirhafaveriðfelldarinnísamninginnogberþvíaðfellaþærúrsamningnum.

6) ÁkvörðunþessiáekkiaðtakatilLiechtensteins.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiII.kaflaI.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Texti liðar 1zc (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/70/EB), 13. liðar (tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 86/174/EBE), 19. liðar (fyrsta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 71/250/EBE),


(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.5,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.4.
(2) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.14,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.13.
(3) Stjtíð.ESBL40,11.2.2009,bls.7.
(4) Stjtíð.ESBL54,26.2.2009,bls.1.
(5) Stjtíð.EBL155,12.7.1971,bls.13.
(6) Stjtíð.EBL279,20.12.1971,bls.7.
(7) Stjtíð.EBL123,29.5.1972,bls.6.
(8) Stjtíð.EBL83,30.3.1973,bls.21.
(9) Stjtíð.EBL102,15.4.1976,bls.1.
(10) Stjtíð.EBL102,15.4.1976,bls.8.
(11) Stjtíð.EBL206,29.7.1978,bls.43.
(12) Stjtíð.EBL257,10.9.1981,bls.38.
(13) Stjtíð.EBL238,6.9.1984,bls.34.
(14) Stjtíð.EBL130,16.5.1986,bls.53.
(15) Stjtíð.EBL234,17.9.1993,bls.17.
(16) Stjtíð.EBL329,30.12.1993,bls.54.
(17) Stjtíð.EBL257,19.9.1998,bls.14.
(18) Stjtíð.EBL118,6.5.1999,bls.36.
(19) Stjtíð.EBL207,6.8.1999,bls.13.
(20) Stjtíð.EBL174,13.7.2000,bls.32.
(21) Stjtíð.EBL209,6.8.2002,bls.15.
(22) Stjtíð.ESBL339,24.12.2003,bls.78.

	2010/EES/19/02
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20. liðar (önnur tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 71/393/EBE), 21. liðar (þriðja tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar72/199/EBE),22.liðar(fjórðatilskipunframkvæmdastjórnarinnar73/46/EBE),
25. liðar(fyrstatilskipunframkvæmdastjórnarinnar76/371/EBE),26. liðar(sjöundatilskipunfram-
kvæmdastjórnarinnar 76/372/EBE), 27. liðar (áttunda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 78/633/
EBE),28.liðar(níundatilskipunframkvæmdastjórnarinnar81/715/EBE),29.liðar(tíundatilskipun
framkvæmdastjórnarinnar84/425/EBE),30. liðar (ellefta tilskipunframkvæmdastjórnarinnar93/70/
EBE), 31. liðar (tólfta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/117/EB), liðar 31c (tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 98/64/EB), liðar 31f (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/27/EB), liðar
31g(tilskipunframkvæmdastjórnarinnar1999/76/EB),liðar31h(tilskipunframkvæmdastjórnarinnar
2000/45/EB)ogliðar31i(tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2003/126/EB)fallibrott.

2. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið1zzzzza(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.403/2009):

„1zzzzzb. 32009	R	0124:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.124/2009frá10.febrúar2009
umhámarksgildisemerusettfyrirhníslalyfeðavefsvipungalyfímatvælumvegnaþessað
þessiefniberastóhjákvæmilegaífóðursemerætlaðdýrumutanmarkhóps(Stjtíð.ESBL40,
11.2.2009,bls.7).“

3. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið31n(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2007/363/EB):

„31o. 32009	 R	 0152: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 frá 27. janúar 2009
um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlitsmeð fóðri (Stjtíð. ESBL 54,
26.2.2009,bls.1).“

2. gr.

Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið54zzzzb(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.1213/2008)
íXII.kaflaII.viðaukaviðsamninginn:

„54zzzzc. 32009	R	0124:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.124/2009frá10.febrúar2009um
hámarksgildisemerusettfyrirhníslalyfeðavefsvipungalyfímatvælumvegnaþessaðþessiefni
berastóhjákvæmilegaífóðursemerætlaðdýrumutanmarkhóps(Stjtíð.ESBL40,11.2.2009,
bls.7).“

3. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerða(EB)nr.124/2009and152/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(23*).

5. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	3/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	I.	við	auka	(Heilbrigði	dýra	og	plantna)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.123/2009frá
4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2009/74/EBfrá26.júní2009umbreyt-
inguá tilskipunumráðsins66/401/EBE,66/402/EBE,2002/55/EBog2002/57/EBaðþví ervarðar
grasafræðiheiti plantna, vísindaheiti annarra lífvera og tilteknaviðaukavið tilskipanir 66/401/EBE,
66/402/EBEog2002/57/EBmeðhliðsjónafframförumásviðivísindaogtækni(2).

3) ÁkvörðunþessiáekkiaðtakatilLiechtensteins.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandiundirliðurbætistviðí2.lið(tilskipunráðsins66/401/EBE),3.lið(tilskipunráðsins66/402/
EBE),12.lið(tilskipunráðsins2002/55/EB)og13.lið(tilskipunráðsins2002/57/EB)í1.hlutaIII.kafla
I.viðaukaviðsamninginn:

„– 32009	L	0074:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2009/74/EBfrá26.júní2009(Stjtíð.ESBL166,
27.6.2009,bls.40).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/74/EB, semverður birtur íEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.7,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.6.
(2) Stjtíð.ESBL166,27.6.2009,bls.40.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/03
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	4/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.127/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB frá 18. júní 2009 um
hagnýtinguogmarkaðssetninguölkelduvatns(endurútgefin)(2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/163/EB frá 26. febrúar 2009
umbreytinguáákvörðun1999/217/EBaðþvíervarðarskránayfirbragðefnisemerunotuðíeðaá
matvælum(3).

4) Samkvæmtákvæðumtilskipunar2009/54/EBfellurúrgildi tilskipunráðsins80/777/EBE(4),ensú
gerðhefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúrsamningnum.

5) ÁkvörðunþessiáekkiaðtakatilLiechtensteins.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiXII.kaflaII.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Brottfallitexti26.liðar(tilskipunráðsins80/777/EBE).

2. Eftirfarandiundirliðurbætistviðílið54v(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar1999/217/EB):

„– 32009	D	0163:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/163/EBfrá26.febrúar2009(Stjtíð.ESB
L55,27.2.2009,bls.41).“

3. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið54zzzzc(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.124/2009):

„54zzzzd. 32009	 L	 0054: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB frá 18. júní 2009 um
hagnýtinguogmarkaðssetninguölkelduvatns(endurútgefin)(Stjtíð.ESBL164,26.6.2009,
bls.45).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextitilskipunar2009/54/EBogákvörðunar2009/163/EB,semverðurbirturíEES-
viðbæti við Stjórn ar tíð indi Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.14,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.13.
(2) Stjtíð.ESBL164,26.6.2009,bls.45.
(3) Stjtíð.ESBL55,27.2.2009,bls.41.
(4) Stjtíð.EBL229,30.8.1980,bls.1.

	2010/EES/19/04
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3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(5*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	5/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.129/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2009/135/EBfrá3.nóvember2009um
aðheimilatímabundnarundanþágurfrátilteknumhæfisviðmiðunumfyrirheilblóðs-ogblóðhlutagjafa
semmælt er fyrir um í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB í tengslumvið hættu á skorti vegna
heimsfaraldursafvölduminflúensuA(H1N1)(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 15zj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 658/2007) í
XIII.kaflaII.viðaukaviðsamninginn:

„15zk. 32009	 L	 0135: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/135/EB frá 3. nóvember 2009 um að
heimilatímabundnarundanþágurfrátilteknumhæfisviðmiðunumfyrirheilblóðs-ogblóðhlutagjafa
semmælterfyrirumíIII.viðaukaviðtilskipun2004/33/EBítengslumviðhættuáskortivegna
heimsfaraldursafvölduminflúensuA(H1N1)(Stjtíð.ESBL288,4.11.2009,bls.7).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtexti tilskipunar2009/135/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.18,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.17.
(2) Stjtíð.ESBL288,4.11.2009,bls.7.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/05
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	6/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.137/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/75/EBfrá24.júlí2008umbreyt-
inguátilskipunEvrópuþingsinsográðsins98/8/EBíþvískyniaðbætavirkaefninukoltvísýringivið
íI.viðaukaviðhana(2).

3) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/77/EBfrá25.júlí2008umbreyt-
inguátilskipunEvrópuþingsinsográðsins98/8/EBíþvískyniaðbætavirkaefninuþíametoxamivið
íI.viðaukaviðhana(3).

4) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/78/EBfrá25.júlí2008umbreyt-
inguátilskipunEvrópuþingsinsográðsins98/8/EBíþvískyniaðbætavirkaefninuprópíkónasólivið
íI.viðaukaviðhana(4).

5) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um
breytingu á tilskipunEvrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni aðbætavirka efninu3-joð-2-
própýnýlbútýlkarbamati(IPBC)viðíI.viðaukaviðhana(5).

6) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/80/EB frá 28. júlí 2008
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu
sýklohexýlhýdroxýdíasen-1-oxíði,kalíumsalti(K-HDO)viðíI.viðaukaviðhana(6).

7) Fellaberinnísamninginntilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/81/EBfrá29.júlí2008umbreyt-
inguátilskipunEvrópuþingsinsográðsins98/8/EBíþvískyniaðbætavirkaefninudífenakúmiviðí
I.viðaukaviðhana(7).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 12n (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB) í XV. kafla
II.viðaukaviðsamninginn:

„– 32008	L	0075:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/75/EBfrá24.júlí2008(Stjtíð.ESBL197,
25.7.2008,bls.54),

– 32008	L	0077:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/77/EBfrá25.júlí2008(Stjtíð.ESBL198,
26.7.2008,bls.41),

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.30,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.29.
(2) Stjtíð.ESBL197,25.7.2008,bls.54.
(3) Stjtíð.ESBL198,26.7.2008,bls.41.
(4) Stjtíð.ESBL198,26.7.2008,bls.44.
(5) Stjtíð.ESBL200,29.7.2008,bls.12.
(6) Stjtíð.ESBL200,29.7.2008,bls.15.
(7) Stjtíð.ESBL201,30.7.2008,bls.46.

	2010/EES/19/06
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– 32008	L	0078:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/78/EBfrá25.júlí2008(Stjtíð.ESBL198,
26.7.2008,bls.44),

– 32008	L	0079:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/79/EBfrá28.júlí2008(Stjtíð.ESBL200,
29.7.2008,bls.12),

– 32008	L	0080:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/80/EBfrá28.júlí2008(Stjtíð.ESBL200,
29.7.2008,bls.15),

– 32008	L	0081:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2008/81/EBfrá29.júlí2008(Stjtíð.ESBL201,
30.7.2008,bls.46).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2008/75/EB, 2008/77/EB, 2008/78/EB, 2008/79/EB, 2008/80/EB
og2008/81/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(8*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	7/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.137/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.506/2007frá8.maí2007um
kröfur,semgerðarerutilinnflytjendaogframleiðendatiltekinnaforgangsefna,umprófanirogupplýs-
ingarísamræmiviðreglugerðráðsins(EBE)nr.793/93ummatogeftirlitmeðáhættuskráðraefna(2).

3) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.465/2008frá28.maí2008um
kröfurumprófanirogupplýsingar,samkvæmtreglugerðráðsins(EBE)nr.793/93,semgerðarerutil
innflytjendaogframleiðendatiltekinnaefnasemkunnaaðveraþrávirk,safnastfyrirílífverumogvera
eitruðogerutilgreindíEvrópuskráyfiríðefniámarkaði(3).

4) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.466/2008frá28.maí2008um
kröfur,semgerðarerutilinnflytjendaogframleiðendatiltekinnaforgangsefna,umprófanirogupplýs-
ingarísamræmiviðreglugerðráðsins(EBE)nr.793/93ummatogeftirlitmeðáhættuskráðraefna(4).

5) FellaberinnísamninginntilskipunEvrópuþingsinsográðsins2008/103/EBfrá19.nóvember2008um
breytinguátilskipun2006/66/EBumrafhlöðurografgeymaogúrgangsrafhlöðurogúrgangsrafgeyma
aðþvíervarðarsetningurafhlaðnaografgeymaámarkað(5).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiXV.kaflaII.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandibætistviðílið12x(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2006/66/EB):

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	L	0103:TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2008/103/EBfrá19.nóvember2008(Stjtíð.
ESBL327,5.12.2008,bls.7).“

2. Eftirfarandiliðirbætistviðáeftirlið12zk(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/681/EB):

„12zl. 32007	 R	 0506: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 506/2007 frá 8. maí 2007 um
kröfur,semgerðarerutilinnflytjendaogframleiðendatiltekinnaforgangsefna,umprófanirog
upplýsingar í samræmivið reglugerð ráðsins (EBE)nr.793/93ummatogeftirlitmeðáhættu
skráðraefna(Stjtíð.ESBL119,9.5.2007,bls.24).

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.30,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.29.
(2) Stjtíð.ESBL119,9.5.2007,bls.24.
(3) Stjtíð.ESBL139,29.5.2008,bls.8.
(4) Stjtíð.ESBL139,29.5.2008,bls.10.
(5) Stjtíð.ESBL327,5.12.2008,bls.7.

	2010/EES/19/07
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12zm.32008	R	0465:Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)nr. 465/2008 frá28.maí2008um
kröfurumprófanirogupplýsingar,samkvæmtreglugerðráðsins(EBE)nr.793/93,semgerðar
eru til innflytjendaog framleiðenda tiltekinna efna semkunna aðveraþrávirk, safnast fyrir í
lífverumogveraeitruðogerutilgreindíEvrópuskráyfiríðefniámarkaði(Stjtíð.ESBL139,
29.5.2008,bls.8).

12zn. 32008	R	0466:Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)nr. 466/2008 frá28.maí2008um
kröfur,semgerðarerutilinnflytjendaogframleiðendatiltekinnaforgangsefna,umprófanirog
upplýsingar í samræmivið reglugerð ráðsins (EBE)nr.793/93ummatogeftirlitmeðáhættu
skráðraefna(Stjtíð.ESBL139,29.5.2008,bls.10).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerða(EB)nr.506/2007,465/2008og466/2008ogtilskipunar2008/103/
EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(6*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Stjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	8/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.137/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.134/2009frá16.febrúar2009
umbreytinguáXI.viðaukaviðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1907/2006umskráningu,
mat,leyfisveitinguogtakmarkaniraðþvíervarðarefni(efnareglurnar(REACH))(2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/63/EB frá 20. nóvember
2008 um snið fyrir upplýsingarnar sem aðildarríkin senda í samræmi við iii-lið b-liðar 4. mgr.
7.gr.reglugerðarEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.850/2004(3).

4) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/321/EBfrá8.apríl2009umnýjan
fresttilaðleggjaframmálsskjölfyrirtiltekinefnisemrannsökuðverðaí10áravinnuáætluninnisem
umgeturí2.mgr.16.gr.tilskipunarEvrópuþingsinsográðsins98/8/EB(4).

5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/322/EB frá 8. apríl 2009 um
undanþágufráþvíaðfæratiltekniefniáskráíI.viðauka,I.viðaukaAeðaI.viðaukaBviðtilskipun
Evrópuþingsinsográðsins98/8/EBummarkaðssetningusæfiefna(5).

6) Fellaber inn í samninginnákvörðun framkvæmdastjórnarinnar2009/324/EB frá14. apríl 2009um
undanþágufráþvíaðfæratiltekinefniáskráíI.viðauka,I.viðaukaAeðaI.viðaukaBviðtilskipun
Evrópuþingsinsográðsins98/8/EBummarkaðssetningusæfiefna(6).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiXV.kaflaII.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandiundirliðurbætistviðílið12zc(reglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1907/2006):

„– 32009	R	0134:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.134/2009frá16.febrúar2009(Stjtíð.
ESBL46,17.2.2009,bls.3).“

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.30,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.29.
(2) Stjtíð.ESBL46,17.2.2009,bls.3.
(3) Stjtíð.ESBL23,27.1.2009,bls.30.
(4) Stjtíð.ESBL95,9.4.2009,bls.42.
(5) Stjtíð.ESBL95,9.4.2009,bls.44.
(6) Stjtíð.ESBL96,15.4.2009,bls.37.

	2010/EES/19/08
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2. Eftirfarandiliðirbætistviðáeftirlið12zn(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.466/2008):

„12zo.32009	D	0063:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/63/EBfrá20.nóvember2008umsnið
fyrirupplýsingarnarsemaðildarríkinsendaísamræmiviðiii-liðb-liðar4.mgr.7.gr.reglugerðar
Evrópuþingsinsográðsins(EB)nr.850/2004(Stjtíð.ESBL23,27.1.2009,bls.30).

12zp. 32009	D	0321:Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar2009/321/EBfrá8.apríl2009umnýjan
fresttilaðleggjaframmálsskjölfyrirtiltekinefnisemrannsökuðverðaí10áravinnuáætluninni
semumgeturí2.mgr.16.gr.tilskipunarEvrópuþingsinsográðsins98/8/EB(Stjtíð.ESBL95,
9.4.2009,bls.42).

12zq. 32009	D	0322:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/322/EBfrá8.apríl2009umundan-
þágufráþvíaðfæratiltekniefniáskráíI.viðauka,I.viðaukaAeðaI.viðaukaBviðtilskipun
Evrópuþingsinsográðsins98/8/EBummarkaðssetningusæfiefna(Stjtíð.ESBL95,9.4.2009,
bls.44).

12zr. 32009	D	0324:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/324/EBfrá14.apríl2009umundan-
þágufráþvíaðfæratiltekinefniáskráíI.viðauka,I.viðaukaAeðaI.viðaukaBviðtilskipun
Evrópuþingsinsográðsins98/8/EBummarkaðssetningusæfiefna(Stjtíð.ESBL96,15.4.2009,
bls.37).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 134/2009 og ákvarðana 2009/63/EB, 2009/321/EB,
2009/322/EBog2009/324/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,
telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(7*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.



Nr.19/18 22.4.2010EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	9/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	II.	við	auka	(Tækni	legar	reglu	gerð	ir,	staðlar,	prófanir	og	vottun)	við	
EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.79/2009frá
3.júlí2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/36/EB frá 16. apríl 2009 um
breytinguátilskipunráðsins76/768/EBEumsnyrtivöruríþvískyniaðlagaIII.viðaukaviðhanaað
tækniframförum(2)meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL103,23.4.2009,bls.30.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandiundirliðurbætistviðí1.lið(tilskipunráðsins76/768/EBE)íXVI.kaflaII.viðaukaviðsamn-
inginn:

„– 32009	L	0036:Tilskipunframkvæmdastjórnarinnar2009/36/EBfrá16.apríl2009(Stjtíð.ESBL98,
17.4.2009,bls.31)meðleiðréttingumsembirtustíStjtíð.ESBL103,23.4.2009,bls.30.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/36/EB,með leiðréttingum sembirtust í Stjtíð.ESBL103,
23.4.2009,bls.30,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.29,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.5.
(2) Stjtíð.ESBL98,17.4.2009,bls.31.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/09



22.4.2010 Nr.19/19EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	10/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	IX.	við	auka	(Fjár	mála	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) IX.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.141/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fellaberinnísamninginnákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2008/961/EBfrá12.desember2008
umnotkunútgefendaverðbréfaíþriðjulöndumátilteknuminnlendumreikningsskilastöðlumþriðju
landaogalþjóðlegumreikningsskilastöðlumviðgerðsamstæðureikningsskilasinna(2).

3) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2008/961/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar2006/891/EB(3),ensúgerðhefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúr
samningnum.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Liður23c(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2006/891/EB)íIX.viðaukaviðsamninginnhljóðisvo:

„32008	D	 0961: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/961/EB frá 12. desember 2008 um notkun
útgefendaverðbréfaíþriðjulöndumátilteknuminnlendumreikningsskilastöðlumþriðjulandaogalþjóð-
legum reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna (Stjtíð. ESB L 340, 19.12.2008,
bls.112).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextiákvörðunar2008/961/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(4*).

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.35,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.34.
(2) Stjtíð.ESBL340,19.12.2008,bls.112.
(3) Stjtíð.ESBL343,8.12.2006,bls.96.
(*) Stjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/10
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4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

Sam	eigin	leg	yfirlýsing	samn	ings	að	ila

vegna	ákvörð	un	ar	nr.	10/2010	um	að	fella	ákvörð	un	fram	kvæmda	stjórn	arinnar	
2008/961/EB	inn	í	samn	ing	inn

„Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/961/EB frá 12. desember 2008 um notkun útgefenda
verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna hefur að geyma ákvæði þess efnis að
góðar reikningsskilavenjur, sem tíðkast í tilteknum löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins, skuli
teljast jafngildar EES-reglum og að útgefendum, sem starfa utan efnahagssvæðisins, skuli heimilt að
hagaárlegumoghálfsárslegumsamstæðureikningsskilumísamræmiviðgóðarreikningsskilavenjursem
tíðkastíAlþýðulýðveldinuKína,Kanada,LýðveldinuKóreueðaLýðveldinuIndlandi.Ákvörðunþessier
felldinníEES-samninginnmeðfyrirvaraumgildissviðsamningsinsaðþvíervarðarsamskiptiviðríki
utanEvrópskaefnahagssvæðisins.“



22.4.2010 Nr.19/21EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	11/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarfsemi)	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.145/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/57/EB frá 17. júní 2008 um
rekstrarsamhæfijárnbrautakerfisinsíBandalaginu(2).

3) Samkvæmtákvæðumtilskipunar2008/57/EBfallaúrgildi,hinn19.júlí2010,tilskipunráðsins96/48/
EB(3)ogtilskipunEvrópuþingsinsográðsins2001/16/EB(4),enþærgerðirhafaveriðfelldarinní
samninginnogber því að fella þærúr samningnumþannig aðbrottfellinginkomi til framkvæmda
19.júlí2010.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiXIII.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Núverandiliður37d(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2001/16/EB)verðiendurtölusettursemliður
37ca.

2. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirhinumnýjalið37ca(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2001/16/
EB):

„37d.32008	L	0057:TilskipunEvrópuþingsinsográðsins2008/57/EBfrá17.júní2008umrekstrar-
samhæfijárnbrautakerfisinsíBandalaginu(Stjtíð.ESBL191,18.7.2008,bls.1).“

3. Eftirfarandibætistviðílið42e(tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2004/49/EB):

„einsoghennivarbreyttmeð:

– 32008	L	 0057: TilskipunEvrópuþingsins og ráðsins 2008/57/EB frá 17. júní 2008 (Stjtíð. ESB
L191,18.7.2008,bls.1).“

4. Texti liðar 37a (tilskipun ráðsins 96/48/EB) og liðar 37ca (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/16/EB)fallibrotthinn19.júlí2010.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2008/57/EB, semverður birtur íEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.42,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.41.
(2) Stjtíð.ESBL191,18.7.2008,bls.1.
(3) Stjtíð.EBL235,17.9.1996,bls.6.
(4) Stjtíð.EBL110,20.4.2001,bls.1.

	2010/EES/19/11
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3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(5*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(*) Stjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.



22.4.2010 Nr.19/23EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	12/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarfsemi)	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.145/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/460/EB frá 5. júní 2009 um
samþykktsameiginlegraröryggisaðferðartilaðmetahvortöryggismarkmiðhafanáðst,skv.6.gr.til-
skipunarEvrópuþingsinsográðsins2004/49/EB(2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/561/EB frá 22. júlí 2009 um
breytinguáákvörðun2006/679/EBaðþvíervarðarframkvæmdtækniforskriftarumrekstrarsamhæfi
semvarðarstjórn-ogmerkjakerfisamevrópskaalmennajárnbrautakerfisins(3).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiXIII.viðaukaviðsamninginnbreytistsemhérsegir:

1. Eftirfarandiliðurbætistviðáeftirlið42ea(reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.653/2007):

„42eb. 32009	D	0460:Ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2009/460/EBfrá5.júní2009umsamþykkt
sameiginlegraröryggisaðferðartilaðmetahvortöryggismarkmiðhafanáðst,skv.6.gr.tilskip-
unarEvrópuþingsinsográðsins2004/49/EB(Stjtíð.ESBL150,13.6.2009,bls.11).“

2. Eftirfarandiundirliðurbætistviðílið37i(ákvörðunframkvæmdastjórnarinnar2006/679/EB):

„– 32009	D	 0561:Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/561/EB frá 22. júlí 2009 (Stjtíð.ESB
L194,25.7.2009,bls.60).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextiákvarðana2009/460/EBog2009/561/EB,semverðurbirturíEES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(4*),eðagildistökudagákvörðunarsameigin-
leguEES-nefndarinnarnr.11/2010frá29.janúar2010,hvortsemberuppsíðar.

 

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.42,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.41.
(2) Stjtíð.ESBL150,13.6.2009,bls.11.
(3) Stjtíð.ESBL194,25.7.2009,bls.60.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/12
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4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.



22.4.2010 Nr.19/25EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	13/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	XIII.	við	auka	(Flutningastarfsemi)	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.145/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB frá 6. maí 2009 um
öryggisreglurogstaðlafyrirfarþegaskip(2).

3) Samkvæmtákvæðumtilskipunar2009/45/EBfellurúrgilditilskipunráðsins98/18/EB(3),ensúgerð
hefurveriðfelldinnísamninginnogberþvíaðfellahanaúrsamningnum.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Liður56f(tilskipunráðsins98/18/EBE)íXIII.viðaukaviðsamninginnhljóðisvo:

„32009	L	 0045:TilskipunEvrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB frá 6.maí 2009umöryggisreglur og
staðlafyrirfarþegaskip(Stjtíð.ESBL163,25.6.2009,bls.1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/45/EB, semverður birtur íEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(4*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.42,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.41.
(2) Stjtíð.ESBL163,25.6.2009,bls.1.
(3) Stjtíð.EBL144,15.5.1998,bls.1.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/13
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	14/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	XVI.	við	auka	(Opin	ber	innkaup)	við	EES-samn	ing	inn

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XVI.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.53/2008
frá25.apríl2008(1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 213/2008 frá 28. nóvem-
ber2007umbreytinguáreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.2195/2002umsameiginlegt
innkaupaorðasafn(CPV)ogtilskipunumEvrópuþingsinsográðsins2004/17/EBog2004/18/EBum
reglurumopinberinnkaupaðþvíervarðarendurskoðunsameiginlegainnkaupaorðasafnsins(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipunEvrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB), 4. lið (til-
skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB) og lið 6a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr.2195/2002)íXVI.viðaukaviðsamninginn:

„– 32008	R	0213:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.213/2008frá28.nóvember2007(Stjtíð.
ESBL74,15.3.2008,bls.1).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerðar(EB)nr.213/2008,semverðurbirturíEES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
indi Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(3*).

4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL223,21.8.2008,bls.51,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.52,21.8.2008,bls.24.
(2) Stjtíð.ESBL74,15.3.2008,bls.1.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.

	2010/EES/19/14
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	15/2010

frá	29.	janúar	2010

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) XXII.viðaukaviðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.158/2009
frá4.desember2009(1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 824/2009 frá 9. septem-
ber 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra
reikningsskilastaðla í samræmivið reglugerðEvrópuþingsinsog ráðsins (EB)nr.1606/2002aðþví
ervarðaralþjóðleganreikningsskilastaðal,IAS-staðal39,ogalþjóðleganreikningsskilastaðal,IFRS-
staðal7(2).

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 839/2009 frá 15. septem-
ber 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra
reikningsskilastaðlaísamræmiviðreglugerðEvrópuþingsinsográðsins(EB)nr.1606/2002aðþvíer
varðaralþjóðleganreikningsskilastaðal,IAS-staðal39(3).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í
XXII.viðaukaviðsamninginn:

„– 32009	R	0824:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.824/2009frá9.september2009(Stjtíð.
ESBL239,10.9.2009,bls.48),

– 32009	R	0839:Reglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.839/2009frá15.september2009(Stjtíð.
ESBL244,16.9.2009,bls.6).“

2. gr.

Íslenskurognorskurtextireglugerða(EB)nr.824/2009og839/2009,semverðurbirturíEES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð indi Evrópu sam bandsins,telstfullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. janúar 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1.mgr.
103.gr.samningsinshafiboristsameiginleguEES-nefndinni(4*).

(1) Stjtíð.ESBL62,11.3.2010,bls.64,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.12,11.3.2010,bls.62.
(2) Stjtíð.ESBL239,10.9.2009,bls.48.
(3) Stjtíð.ESBL244,16.9.2009,bls.6.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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4. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR	
nr.	16/2010

frá	29.	janúar	2010

um	breyt	ingu	á	bókun	31	við	EES-samn	ing	inn,	um	samvinnu	á	sérstökum	sviðum	
utan	marka	fjórþætta	frelsisins

SAMEIGINLEGAEES-NEFNDINHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið,meðáorðnumbreytingumsamkvæmtbókunum
breytinguásamningnumumEvrópskaefnahagssvæðið,ernefnist„samningurinn“íþvísemhérferáeftir,
einkumákvæða86.og98.gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun31viðsamninginnvarbreyttmeðákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnarnr.91/2009frá
3.júlí2009(1).

2) Rétteraðaukasamstarfsamningsaðilannaþannigaðþaðtakitiltilmælaráðsins2008/C319/03Bfrá
20.nóvember2008umhreyfanleikaungrasjálfboðaliðainnanEvrópusambandsins(2).

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandiundirliðurbætistviðí8.mgr.4.gr.bókunar31viðsamninginn:

„– 32008	 H	 1213:	 Tilmæli ráðsins 2008/C 319/03B frá 20. nóvember 2008 um hreyfanleika ungra
sjálfboðaliðainnanEvrópusambandsins(Stjtíð.ESBL319,13.12.2008,bls.8).“

2. gr.

Ákvörðunþessiöðlastgildidaginneftiraðsíðastatilkynningsamkvæmt1.mgr.103.gr.samningsinsberst
sameiginleguEES-nefndinni(3*).

3. gr.

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

GjörtíBrussel29.janúar2010.

FyrirhöndsameiginleguEES-nefndarinnar

A. Seatter

formaður.

(1) Stjtíð.ESBL277,22.10.2009,bls.45,ogEES-viðbætirviðStjtíð.ESBnr.56,22.10.2009,bls.23.
(2) Stjtíð.ESBL319,13.12.2008,bls.8.
(*) Enginstjórnskipulegskilyrðigefintilkynna.
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