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16.9.2010 Nr. 49/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	59/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 38/2010 frá 
30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 399/2008 frá 5. maí 2008 
um breyt ingu á VIII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002 að því er 
varðar kröfur varð andi til tekið, unnið gæludýrafóður (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 437/2008 frá 21. maí 2008 
um breyt ingu á VII., X. og XI. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar kröfur um vinnslu á mjólk og mjólkurafurðum sem eru skil greindar sem efni í  
3. flokki (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 523/2008 frá 11. júní 2008 
um breyt ingu á VIII., X. og XI. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar inn flutn ing á blóðafurðum til fram leiðslu á tækni legum vörum (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 777/2008 frá 4. ágúst 2008 
um breyt ingu á I., V. og VII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002 
um heil brigð is reglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun fram kvæmda stjórn arinnar 2008/48/EB frá 20. desem ber 2007 
um breyt ingu á ákvörð un 2004/407/EB um bráða birgða reglur varð andi hreinlæti og vottun sam-
kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar inn flutn ing á 
gelatíni til ljósmyndunar frá til teknum þriðju löndum (6).

7) Ákvörð un þessi tekur til Íslands með að lögun ar frestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
inngangsorðanna í I. kafla I. við auka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var 
endurskoðaður sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 133/2007 frá 26. októ ber 
2007 (7). 

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

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 118, 6.5.2008, bls. 12.
(3) Stjtíð. ESB L 132, 22.5.2008, bls. 7.
(4) Stjtíð. ESB L 153, 12.6.2008, bls. 23.
(5) Stjtíð. ESB L 207, 5.8.2008, bls. 9.
(6) Stjtíð. ESB L 11, 15.1.2008, bls. 17.
(7) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27.

	2010/EES/49/01

EES-STOFNANIR
SAM	EIGIN	LEGA	EES-NEFNDIN
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr. 

Ákvæði I. kafla I. við auka breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 9b (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1774/2002) í 
hluta 7.1:

„– 32008	R	0399: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 399/2008 frá 5. maí 2008 (Stjtíð. 
ESB L 118, 6.5.2008, bls. 12),

– 32008	R	0437: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 437/2008 frá 21. maí 2008 (Stjtíð. 
ESB L 132, 22.5.2008, bls. 7),

– 32008	R	0523: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 523/2008 frá 11. júní 2008 (Stjtíð. 
ESB L 153, 12.6.2008, bls. 23),

– 32008	R	0777: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 777/2008 frá 4. ágúst 2008 (Stjtíð. 
ESB L 207, 5.8.2008), bls. 9).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 42. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/407/EB) í hluta 
7.2:

„– 32008	D	0048: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/48/EB frá 20. desem ber 2007 (Stjtíð. 
ESB L 11, 15.1.2008, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 399/2008, 437/2008, 523/2008 og 777/2008 og ákvörð un-
ar 2008/48/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (8*).

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	60/2010

frá	11.	júní	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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 38/2010 frá 
30. apríl 2010 (1).

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 42/2010 frá 
30. apríl 2010 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 202/2008 frá 4. mars 2008 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 178/2002 að því er varðar fjölda og 
heiti sérfræðinganefnda á vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, 
opin bert eftirlit með inn flutn ingi á til teknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og um 
breyt ingu á ákvörð un 2006/504/EB (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/47/EB frá 20. desem ber 2007 
um samþykki fyrir eftirliti Banda ríkja Norður-Ameríku með jarðhnetum og afurðum úr þeim fyrir 
út flutn ing, að því er varðar aflatoxín í þeim (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un ráðs ins 2008/486/EB frá 23. júní 2008 um skipun helmings 
stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (6).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 13. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 178/2002) í 
hluta 7.1 í I. kafla og í 41. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 178/2002) í II. kafla:

„– 32008	R	0202: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 202/2008 frá 4. mars 2008 (Stjtíð. 
ESB L 60, 5.3.2008, bls. 17).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 49. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/453/EB í hluta 
7.2 í I. kafla:

„50. 32008	 D	 0486: Ákvörð un ráðs ins 2008/486/EB frá 23. júní 2008 um skipun helmings 
stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 165, 26.6.2008, bls. 8).“

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15. 7. 2010, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 9, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 11.
(3) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2008, bls. 17.
(4) Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009, bls. 11.
(5) Stjtíð. ESB L 11, 15.1.2008, bls. 12.
(6) Stjtíð. ESB L 165, 26.6.2008, bls. 8.

	2010/EES/49/02
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3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 45. lið (ákvörð un ráðs ins 2006/478/EB frá 19. júní 2006) í II. kafla:

„46. 32008	 D	 0486: Ákvörð un ráðs ins 2008/486/EB frá 23. júní 2008 um skipun helmings 
stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 165, 26.6.2008, bls. 8).

47. 32009	R	 0669: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, 
opin bert eftirlit með inn flutn ingi á til teknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og 
um breyt ingu á ákvörð un 2006/504/EB (Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009, bls. 11).“ 

2. gr.

Ákvæði XII. kafla II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzc (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 178/2002):

„– 32008	R	0202: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 202/2008 frá 4. mars 2008 (Stjtíð. 
ESB L 60, 5.3.2008, bls. 17).“ 

2. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 54zzzzl (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 953/2009):

„54zzzzm. 32008	D	0047: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/47/EB frá 20. desem ber 2007 
um samþykki fyrir eftirliti Banda ríkja Norður-Ameríku með jarðhnetum og afurðum 
úr þeim fyrir út flutn ing, að því er varðar aflatoxín í þeim (Stjtíð. ESB L 11, 15.1.2008,  
bls. 12).

54zzzzn. 32008	D	 0486: Ákvörð un ráðs ins 2008/486/EB frá 23. júní 2008 um skipun helmings 
stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 165, 26.6.2008, 
bls. 8).

54zzzzo. 32009	R	0669: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar 
aukið, opin bert eftirlit með inn flutn ingi á til teknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr 
dýraríkinu, og um breyt ingu á ákvörð un 2006/504/EB (Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009,  
bls. 11).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 202/2008 og 669/2009 og ákvarðana 2008/47/EB og 
2008/486/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (7*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	61/2010

frá	11.	júní	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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 42/2010 frá 
30. apríl 2010 (1).  

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 42/2010 frá 
30. apríl 2010 (2). 

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1907/2009 frá 16. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 
er varðar há marks gildi leifa fyrir dímetóat, etefón, fenamífos, fenarímól, metamídófos, metómýl, 
ómetóat, oxýdemetónmetýl, prósýmídón, þíódíkarb og vínklósólín í eða á til teknum afurðum (3) sbr. 
leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 307, 21.11.2009, bls. 9. 

4) Fella ber inn í samninginn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/163/ESB frá 22. desem ber 2009 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum 
að því er varðar neótam (4).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 40. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005) í  
II. kafla I. við auka við samn ing inn:

„– 32009	 R	 1097: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1907/2009 frá 16. nóvem ber 2009 
(Stjtíð. ESB L 301, 17.11.2009, bls. 6), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 307, 21.11.2009, 
bls. 9.“

2. gr.

Ákvæði XII. kafla II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54z. (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/35/EB):

„– 32009	L	0163: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/163/ESB frá 22. desem ber 2009 (Stjtíð. 
ESB L 344, 23.12.2009, bls. 37).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005):

„– 32009	 R	 1097: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1907/2009 frá 16. nóvem ber 
2009 (Stjtíð. ESB L 301, 17.11.2009, bls. 6), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 307, 
21.11.2009, bls. 9.“

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 9, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 9, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 11.
(3) Stjtíð. ESB L 301, 17.11.2009, bls. 6.
(4) Stjtíð. ESB L 344, 23.12.2009, bls. 37.

	2010/EES/49/03



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 49/6 16.9.2010

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1097/2009, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB  
L 307, 21.11.2009, bls. 9, og til skip unar 2009/163/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*).

5. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	62/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 43/2009 frá 
24. apríl 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/62/EB frá 13. júlí 2009 um 
flöt til að festa skráningarmerki að aftan á vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða þremur hjólum 
(kerfisbundin útgáfa) (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/79/EB frá 13. júlí 2009 um 
handföng fyrir farþega á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum (kerfisbundin útgáfa) (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/80/EB frá 13. júlí 2009 um 
merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða 
þremur hjólum (kerfisbundin útgáfa) (4).

5) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/62/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 93/94/EBE (5) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

6) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/79/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 93/32/EBE (6) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

7) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/80/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 93/29/EBE (7) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti liðar 45i. (til skip un ráðs ins 93/29/EBE) hljóði svo:

„32009	 L	 0080: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/80/EB frá 13. júlí 2009 um merkingu 
stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 202, 4.8.2009, bls. 16).“

2. Texti liðar 45l (til skip un ráðs ins 93/32/EBE) hljóði svo:

„32009	L	0079: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/79/EB frá 13. júlí 2009 um handföng fyrir 
farþega á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 29).“

(1) Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 20, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 33, 25.6.2009, bls. 5. 
(2) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 20.
(3) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 29.
(4) Stjtíð. ESB L 202, 4.8.2009, bls. 16.
(5) Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 83.
(6) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 28.
(7) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 1.
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3. Texti liðar 45q (til skip un ráðs ins 93/94/EBE) hljóði svo:

„32009	L	0062: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/62/EB frá 13. júlí 2009 um flöt til að festa 
skráningarmerki að aftan á vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða þremur hjólum (kerfisbundin 
útgáfa) (Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/62/EB, 2009/79/EB og 2009/80/EB, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (8*).

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	63/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 44/2010 frá 
30. apríl 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/63/EB frá 13. júlí 2009 um til-
tekna hluta og eigin leika dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/66/EB frá 13. júlí 2009 um 
stýrisbúnað dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/76/EB frá 13. júlí 2009 um 
hávaðamörk fyrir ökumenn dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) 
(4).

5) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/63/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 74/151/EBE (5) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

6) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/66/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 75/321/EBE (6) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

7) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar fram kvæmda stjórn arinnar 98/38/EB, (7) sem hefur verið felld inn í 
samn ing inn sem sérstakur liður, er gerð breyt ing á til skip un 75/321/EBE. Þar eð fella skal til skip un 
75/321/EBE úr gildi ber því einnig að fella til skip un 98/38/EB úr samningnum.

8) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/76/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 77/311/EBE (8) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

9) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 98/39/EB, (9) sem hefur verið felld inn í 
samn ing inn sem sérstakur liður, er gerð breyt ing á til skip un 77/311/EBE. Þar eð fella skal til skip un 
77/311/EBE úr gildi ber því einnig að fella til skip un 98/39/EB úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði II. kafla II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Brott falli texti 2. liðar (til skip un ráðs ins 74/151/EBE), 6. liðar (til skip un ráðs ins 75/321/EBE),  
10. liðar (til skip un ráðs ins 77/311/EBE), 24. liðar (til skip un ráðs ins 98/38/EB) og 25. liðar (til skip un 
ráðs ins 98/39/EB).

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 214, 19.8.2009, bls. 23.
(3) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 11.
(4) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 18.
(5) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 25.
(6) Stjtíð. EB L 147, 9.6.1975, bls. 24.
(7) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 13.
(8) Stjtíð. EB L 105, 28.4.1977, bls. 1.
(9) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 15.
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2. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 31. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/64/EB):

„32. 32009	L	0063:	Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/63/EB frá 13. júlí 2009 um til tekna 
hluta og eigin leika dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) 
(Stjtíð. ESB L 214, 19.8.2009, bls. 23).

33. 32009	L	0066:	Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/66/EB frá 13. júlí 2009 um stýrisbúnað 
dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 11).

34. 32009	L	0076:	Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/76/EB frá 13. júlí 2009 um hávaðamörk 
fyrir ökumenn dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt	(kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. 
ESB L 201, 1.8.2009, bls. 18).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/63/EB, 2009/66/EB og 2009/76/EB, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (10*).

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	64/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 46/2010 frá 
30. apríl 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um  
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
súlfúrýlflúoríði við í I. við auka við hana (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 um breyt-
ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kúmatetralýli við 
í I. við auka við hana (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 um breyt-
ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenprópímorfi 
við í I. við auka við hana (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu indoxakarbi 
við í I. við auka við hana (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíaklópríði 
við í I. við auka við hana (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 um breyt-
ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu köfnunarefni við 
í I. við auka við hana (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/91/EB frá 31. júlí 2009 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
tvínatríumtetrabórati við í I. við auka við hana (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/92/EB frá 31. júlí 2009 um breyt-
ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu brómadíólóni 
við í I. við auka við hana (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/93/EB frá 31. júlí 2009 um breyt-
ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu alfaklóralósi við 
í I. við auka við hana (10).

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 14, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 18.
(2) Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 67.
(3) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 28.
(4) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 31.
(5) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 35.
(6) Stjtíð. ESB L 199, 31.7.2009, bls. 15.
(7) Stjtíð. ESB L 199, 31.7.2009, bls. 19.
(8) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 39.
(9) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 43.
(10) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 46.

	2010/EES/49/06
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11) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/94/EB frá 31. júlí 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bórsýru 
við í I. við auka við hana (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/95/EB frá 31. júlí 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu álfosfíði, 
sem losar fosfín, við í I. við auka við hana (12).

13) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/96/EB frá 31. júlí 2009 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
tvínatríumoktabórattetrahýdrati við í I. við auka við hana (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/98/EB frá 4. ágúst 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bóroxíði 
við í I. við auka við hana (14).

15) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/99/EB frá 4. ágúst 2009 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
klórfasínóni við í I. við auka við hana (15).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12n (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB) í XV. kafla  
II. við auka við samn ing inn:

„– 32009	L	0084: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 197, 
29.7.2009, bls. 67),

– 32009	L	0085: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 198, 
30.7.2009, bls. 28),

– 32009	L	0086: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 198, 
30.7.2009, bls. 31),

– 32009	L	0087: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 198, 
30.7.2009, bls. 35),

– 32009	L	0088: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 199, 
31.7.2009, bls. 15),

– 32009	L	0089: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 199, 
31.7.2009, bls. 19),

– 32009	L	0091: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/91/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 39),

– 32009	L	0092: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/92/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 43),

– 32009	L	0093: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/93/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 46),

– 32009	L	0094: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/94/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 50),

– 32009	L	0095: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/95/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 54),

– 32009	L	0096: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/96/EB frá 31. júlí 2009 (Stjtíð. ESB L 201, 
1.8.2009, bls. 58),

(11) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 50.
(12) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 54.
(13) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 58.
(14) Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 58.
(15) Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 62.
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– 32009	L	0098: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/98/EB frá 4. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 203, 
5.8.2009, bls. 58),

– 32009	L	0099: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/99/EB frá 4. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 203, 
5.8.2009, bls. 62).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/84/EB, 2009/85/EB, 2009/86/EB, 2009/87/EB, 2009/88/EB, 
2009/89/EB, 2009/91/EB, 2009/92/EB, 2009/93/EB, 2009/94/EB, 2009/95/EB, 2009/96/EB, 2009/98/EB 
og 2009/99/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (16*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	65/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 46/2010 frá 
30. apríl 2010 (1).  

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/150/EB frá 27. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
flókúmafeni við í I. við auka við hana (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/151/EB frá 27. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
tólýlflúaníði við í I. við auka við hana (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12n (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB) í XV. kafla  
II. við auka við samn ing inn:

„– 32009	L	0150: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/150/EB frá 27. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 313, 28.11.2009, bls. 75),

– 32009	L	0151: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/151/EB frá 27. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 313, 28.11.2009, bls. 78).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/150/EB og 2009/151/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). 

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 14, og ESB-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 18.
(2) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 75.
(3) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 78.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

	2010/EES/49/07
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4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	66/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 46/2010 frá 
30. apríl 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 551/2009 frá 25. júní 2009 
um breyt ingu á V. og VI. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 648/2004 um 
þvotta- og hreinsiefni (undan þága að því er varðar yfirborðsvirk efni) (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/428/EB frá 4. júní 2009 um 
breyt ingu á við aukanum við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/95/EB, að því er varðar 
undan þágur varð andi notkun blýs sem íbótarefni í Faraday-snúð af RIG-gerð, sem notaður er í fjar-
skipta kerfi með ljósleiðurum, í því skyni að laga hann að tækniframförum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/443/EB frá 10. júní 2009 um 
breyt ingu á við aukanum við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/95/EB, að því er varðar 
undan þágur varð andi notkun blýs, kadmíums og kvikasilfurs, í því skyni að laga hann að tæknifram-
förum (4).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XV. kafla II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12q lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/95/EB):

„– 32009	D	0428: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/428/EB frá 4. júní 2009 (Stjtíð. ESB 
L 139, 5.6.2009, bls. 32),

– 32009	D	0443: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/443/EB frá 10. júní 2009 (Stjtíð. ESB 
L 148, 11.6.2009, bls. 27).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12u (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 648/2004):

„– 32009	R	0551: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 551/2009 frá 25. júní 2009 (Stjtíð. 
ESB L 164, 26.6.2009, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 551/2009 og ákvarðana 2009/428/EB og 2009/443/EB, sem 
verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*). 

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 14, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 18.
(2) Stjtíð. ESB L 164, 26.6.2009, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2009, bls. 32.
(4) Stjtíð. ESB L 148, 11.6.2009, bls. 27.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

	2010/EES/49/08
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	67/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 46/2010 frá 
30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 304/2009 frá 14. apríl 2009 
um breyt ingu á IV. og V. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 850/2004 að 
því er varðar meðhöndlun úrgangs, sem inniheldur þrávirk, lífræn mengunarefni, í varmaferlum og 
málmfram leiðslu fer lum (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12w (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 850/2004) í XV. 
kafla II. við auka við samn ing inn:

„– 32009	R	0304: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 304/2009 frá 14. apríl 2009 (Stjtíð. ESB 
L 96, 15.4.2009, bls. 33).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 304/2009, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 14, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 18.
(2) Stjtíð. ESB L 96, 15.4.2009, bls. 33.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

	2010/EES/49/09



16.9.2010 Nr. 49/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	68/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 80/2009 frá 
3. júlí 2009 (1). 

2) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/26/EB frá 6. apríl 2009 um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/98/EB um búnað um borð í skipum (3).

4) Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2001/53/EB frá 10. júlí 2001 um breyt ingu á til skip un ráðs-
ins 96/98/EB um búnað í borð í skipum (4) og til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/84/EB frá 
5. nóvem ber 2002 um breyt ingu á til skip unum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá  
skipum (5) hafa verið felldar inn í XIII. við auka við samn ing inn en þær ber einnig að fella inn í 
II. við auka.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í XXXII. kafla II. við auka við samn-
ing inn:

„– 32001	L	0053: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2001/53/EB frá 10. júlí 2001 (Stjtíð. EB L 204, 
28.7.2001, bls. 1),

– 32002	L	0084: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/84/EB frá 5. nóvem ber 2002 (Stjtíð. EB 
L 324, 29.11.2002, bls. 53),

– 32009	L	0026: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/26/EB frá 6. apríl 2009 (Stjtíð. ESB L 113, 
6.5.2009, bls. 1).“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 56d (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í XIII. við auka við samn ing inn:

„– 32009	 L	 0026: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/26/EB frá 6. apríl 2009 (Stjtíð. ESB 
L 113, 6.5.2009, bls. 1).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/26/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2009, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 22.10.2009, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(3) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2009, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 204, 28.7.2001, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 53.

	2010/EES/49/10
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4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (6*).

5. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	69/2010

frá	11.	júní	2010

um	breyt	ingu	á	IV.	við	auka	(Orka)	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) IV. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 140/2009 
frá 4. desem ber 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 106/2008 frá 15. janúar 
2008 um áætlun Banda lags ins varð andi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (endurútgefin) (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 106/2008 fellur úr gildi til skip un Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 2422/2001 (3) en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr 
samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði IV. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Brott falli texti 18. liðar (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2422/2001).

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 29. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/74/EB):

„30. 32008	R	 0106: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 106/2008 frá 15. janúar 2008 
um áætlun Banda lags ins varð andi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (endurútgefin)  
(Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1).

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

a) Allar vísanir í samn ing inn milli ríkisstjórnar Banda ríkja Norður-Ameríku og Evrópu banda-
lags ins um sam ræmingu á áætlunum varð andi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði skal 
túlka sem þær feli í sér vísun til bréfa skipta milli Um hverfisstofnunar Banda ríkjanna (EPA) 
og olíu - og orkumálaráðu neytisins í Noregi, iðnaðarráðu neytisins á Íslandi og efna hags ráðu-
neytisins í Liechtenstein, nema í 11. og 14. gr. þar sem vísunin í fyrrnefndan samning gildir 
áfram.

b) Í stað orðanna „Bandalagið hefur gert við þriðju lönd“ í 5. mgr. 4. gr. komi orðin „Bandalagið 
eða EFTA-ríkin hafa gert við þriðju lönd“. Í stað orðanna „Fram kvæmda stjórn inni eða aðild-
ar ríkjunum er heimilt“ komi orðin „Fram kvæmda stjórn inni eða aðild ar ríkjunum eða EFTA-
ríkjunum, hverjum aðila á sínu valdsviði, er heimilt,“.

c) Í stað orðsins „Fram kvæmda stjórn in“ í fyrsta málslið 3. mgr. 12. gr. komi orðin „EFTA-ríkin 
og fram kvæmda stjórn in, hver aðili á sínu valdsviði,“.

d) Ákvæði 13. gr. gilda ekki.“

(1) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 34, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, bls. 33. 
(2) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 332, 15.12.2001, bls. 1.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 106/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	70/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/959/ESB frá 14. desem ber 2009 
um breyt ingu á ákvörð un 2007/230/EB um eyðu blað varð andi ákvæði félags málalög gjafarinnar er 
varða flutninga á vegum (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 21aa (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/230/EB) í XIII. við auka við 
samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32009	D	 0959: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/959/ESB frá 14. desem ber 2009 (Stjtíð. 
ESB L 330, 16.12.2009, bls. 80).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2009/959/ESB, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 80.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 49/24 16.6.2010EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	71/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/131/EB frá 16. októ ber 2009 um 
breyt ingu á VII. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/57/EB um rekstrar samhæfi 
járn brauta kerfisins í Bandalaginu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 37d (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/57/EB) í XIII. við auka við 
samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32009	L	0131: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/131/EB frá 16. októ ber 2009 (Stjtíð. ESB L 
273, 17.10.2009, bls. 12).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/131/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*) eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-
nefnd ar inn ar nr. 11/2010 frá 29. janúar 2010, (43) hvort sem ber upp síðar.

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 273, 17.10.2009, bls. 12.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(3) Stjtíð. ESB L 101, 22.4.2010, bls. 21, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 22.4.2010, bls. 21.
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16.9.2010 Nr. 49/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	72/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/126/EB frá 19. desem ber 2008 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB um tækni legar kröfur vegna skipa í 
siglingum á skipgengum vatnaleiðum (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/46/EB frá 24. apríl 2009 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB um tækni legar kröfur vegna skipa í 
siglingum á skipgengum vatnaleiðum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/56/EB frá 12. júní 2009 um leið-
rétt ing u á til skip un 2008/126/EB um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB um 
tækni legar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, að því er varðar lögleiðingardag  
hennar (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/100/EB frá 16. septem ber 2009 
um gagnkvæma viður kenn ing u á siglingaleyfum skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (5).

6) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/100/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 76/135/EBE (6) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 47a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB):

„– 32008	L	0126: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/126/EB frá 19. desem ber 2008 (Stjtíð. 
ESB L 32, 31.1.2009, bls. 1), eins og henni var breytt með:

– 32009	L	0056: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/56/EB frá 12. júní 2009 (Stjtíð. ESB 
L 150, 13.6.2009, bls. 5).

– 32009	L	0046: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/46/EB frá 24. apríl 2009 (Stjtíð. ESB 
L 109, 30.4.2009, bls. 14).“

2. Texti 48. liðar (til skip un ráðs ins 76/135/EBE) hljóði svo:

 „32009	 L	 0100: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/100/EB frá 16. septem ber 2009 um 
gagnkvæma viður kenn ing u á siglingaleyfum skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (Stjtíð. ESB 
L 259, 2.10.2009, bls. 8).“

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 32, 31.1.2009, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 109, 30.4.2009, bls. 14.
(4) Stjtíð. ESB L 150, 13.6.2009, bls. 5.
(5) Stjtíð. ESB L 259, 2.10.2009, bls. 8.
(6) Stjtíð. EB L 21, 29.1.1976, bls. 10.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2008/126/EB, 2009/46/EB, 2009/56/EB og 2009/100/EB, sem verður 
birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (7*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



16.9.2010 Nr. 49/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	73/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinar (EB) nr. 536/2008 frá 13. júní 2008 
um að hrinda í fram kvæmd 3. mgr. 6. gr. og 7. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
782/2003 um bann við því að nota lífræn tinsambönd á skip og um breyt ingu á þeirri reglu gerð (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 56p (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 782/2003):

„eins og henni var breytt með:

– 32008	R	0536: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinar (EB) nr. 536/2008 frá 13. júní 2008 (Stjtíð. 
ESB L 156, 14.6.2008, bls. 10).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 56p (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 782/2003):

„56pa. 32008	R	0536: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinar (EB) nr. 536/2008 frá 13. júní 2008 um 
að hrinda í fram kvæmd 3. mgr. 6. gr. og 7. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
782/2003 um bann við því að nota lífræn tinsambönd á skip og um breyt ingu á þeirri reglu gerð 
(Stjtíð. ESB L 156, 14.6.2008, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 536/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 12. júní 2010, 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 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 156, 14.6.2008, bls. 10.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður



16.9.2010 Nr. 49/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	74/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sam eigin legar reglur 
um flug vernd í almenningsflugi og um nið ur fellingu á reglu gerð (EB) nr. 2320/2002 (2) var felld inn 
í samn ing inn sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 69/2009 (3) frá 29. maí 2009, 
ásamt sértækum að lögun ar ákvæðum fyrir til tekin lönd.

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 18/2010 frá 8. janúar 2010 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 300/2008 að því er varðar forskriftir 
fyrir áætlun í hverju ríki fyrir sig um gæðaeftirlit á sviði flug verndar í almenningsflugi (4).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 66h (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 300/2008) í XIII. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32010	R	0018: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 18/2010 frá 8. janúar 2010 (Stjtíð. ESB 
L 7, 12.1.2010, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 18/2010, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*).

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(3) Stjtíð. ESB L 232, 3.9.2009, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 47, 3.9.2009, bls. 27.
(4) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2010, bls. 3.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	75/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sam eigin legar reglur 
um flug vernd í almenningsflugi og um nið ur fellingu á reglu gerð (EB) nr. 2320/2002 (2) var felld inn 
í samn ing inn sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 69/2009 (3) frá 29. maí 2009, 
ásamt sértækum að lögun ar ákvæðum fyrir til tekin lönd.

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 72/2010 frá 26. janúar 
2010 um verklagsreglur við fram kvæmd skoðana á vegum fram kvæmda stjórn arinnar á sviði flug - 
verndar (4).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66hb (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2320/2002) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„66hc. 32010	R	0072: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 72/2010 frá 26. janúar 2010 um 
verklagsreglur við fram kvæmd skoðana á vegum fram kvæmda stjórn arinnar á sviði flug verndar 
(Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2010, bls. 1).

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

 Reglu gerð þessi gildir frá gildis töku degi síðustu ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
um að fella inn í samn ing inn ráð stafanir sem eru nauð syn leg ar vegna beitingar reglu gerð ar (EB) 
nr. 300/2008.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 72/2010, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*).

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(3) Stjtíð. ESB L 232, 3.9.2009, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 47, 3.9.2009, bls. 27.
(4) Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2010, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	76/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 51/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1194/2009 frá 30. nóvem-
ber 2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1702/2003 um fram kvæmdarreglur varð andi lofthæfi- 
og um hverfisvottun loftfara og tilheyrandi fram leiðslu vara, hluta og búnaðar og varð andi vottun 
hönnunar- og fram leiðslufyrir tækja (2) sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, 
bls. 58. og Stjtíð. ESB L 58, 9.3.2010, bls. 23.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66p (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1702/2003) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„– 32009	 R	 1194: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1194/2009 frá 30. nóvem ber 2009 
(Stjtíð. ESB L 321, 8.12.2009, bls. 5), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, 
bls. 58, og Stjtíð. ESB L 58, 9.3.2010, bls. 23.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1194/2009, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 336, 
18.12.2009, bls. 58, og Stjtíð. ESB L 58, 9.3.2010, bls. 23, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 19, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 25.
(2) Stjtíð. ESB L 321, 8.12.2009, bls. 5.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	77/2010

frá	11.	júní	2010

um	breyt	ingu	á	XIV.	við	auka	(Samkeppni)	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) XIV. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 52/2010 
frá 30. apríl 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 330/2010 frá 20. apríl 
2010 um beitingu 3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart flokkum 
lóðréttra samninga og samstilltra aðgerða (2).

3) Gildis tími reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2790/1999 (3) rann út 31. maí 2010, en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 2. liðar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2790/1999) í XIV. við auka við samn ing inn 
hljóði svo:

„32010	R	0330: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 330/2010 frá 20. apríl 2010 um beitingu 
3. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart flokkum lóðréttra samninga og 
samstilltra aðgerða (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 1).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing inn varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftir far andi bætist við í lok 6. gr.:

„Sam kvæmt ákvæðum samn ings ins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls, getur 
Eftir lits stofn un EFTA lýst yfir í tilmælum að taki samhliða net svipaðra lóðréttra takmarkana til meira en 
50 % við kom andi markaðar í EFTA-ríkjunum skuli reglu gerð þessi ekki gilda um lóðrétta samninga sem 
hafa að geyma sértækar takmarkanir er varða þann markað.

Tilmælum sam kvæmt 1. mgr. skal beint til EFTA-ríkisins eða EFTA-ríkjanna sem mynda við kom andi 
markað. Fram kvæmda stjórn inni skal tilkynnt um útgáfu slíkra tilmæla.

Öll EFTA-ríki, sem tilmælum sam kvæmt 1. mgr. er beint til, skulu tilkynna Eftir lits stofn un EFTA hvort 
þau samþykki tilmælin innan þriggja mánaða frá útgáfu þeirra. Ef þessi þriggja mánaða frestur líður án 
þess að svar berist skal túlka það sem samþykki EFTA-ríkisins sem sendir ekki svar.

Ef EFTA-ríki, sem tilmælum er beint til, samþykkir tilmælin eða sendir ekki svar áður en fresturinn er 
liðinn skal því skylt sam kvæmt ákvæðum samn ings ins að hrinda tilmælunum í fram kvæmd innan þriggja 
mánaða frá útgáfu þeirra.

Ef EFTA-ríki, sem tilmælum er beint til, tilkynnir Eftir lits stofn un EFTA áður en þriggja mánaða fresturinn 
er liðinn að það samþykki ekki tilmælin skal Eftir lits stofn un EFTA tilkynna fram kvæmda stjórn inni það 
svar. Reynist fram kvæmda stjórn in ósammála afstöðu EFTA-ríkisins gilda ákvæði 2. mgr. 92. gr. samn-
ings ins.

Eftir lits stofn un EFTA og fram kvæmda stjórn in skulu skiptast á upp lýs ingum og ráðfæra sig hvor við aðra 

(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 20, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 27.
(2) Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 336, 29.12.1999, bls. 21.
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við beitingu þessa ákvæðis.

Taki samhliða net svipaðra lóðréttra takmarkana til meira en 50 % við kom andi markaðar á Evrópska 
efna hags svæðinu geta eftirlitsstofnanirnar tvær hafið samvinnu með það fyrir augum að samþykkja mis-
mun andi ráð stafanir. Ef eftirlitsstofnanirnar tvær eru sammála um við kom andi markað og að rétt sé að 
gera ráð stafanir í sam ræmi við þetta ákvæði, skal fram kvæmda stjórn in samþykkja reglu gerð sem beint er 
til aðild ar ríkja EB og Eftir lits stofn un EFTA efnislega samhljóða tilmæli sem beint er til EFTA-ríkisins eða 
EFTA-ríkjanna sem mynda við kom andi markað.“ “

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 330/2010, 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 12. júní 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr.  
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). Hún kemur til fram kvæmda frá 1. júní 
2010 að telja.

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	78/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, 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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 159/2009 frá 
4. desem ber 2009 (1).

2) Með hlið sjón af upptöku laga um sam eigin lega, evrópska flugumferðarsvæðið í samn ing inn og því 
mikilvæga hlutverki sem SESAR-verkefnið gegnir fyrir framtíðarþróun fram kvæmdarráð stafana á 
því sviði og með hlið sjón af þátttöku EFTA-ríkjanna í opin berri fjár mögn un verkefnisins í krafti 
aðildar að 7. rammaáætluninni um rann sóknir og þróun, er rétt að hvetja til viðeigandi sam starfs 
samn ings að ilanna um málefni sem starf semi sam eigin legs SESAR-fyrir tækis tekur til, eins og fram 
kemur í reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 219/2007 frá 27. febrúar 2007 um stofnun sam eigin legs fyrir tækis 
til að þróa nýja kynslóð evrópsks kerfis fyrir rekstrar stjórnun flugumferðar (SESAR) (2) til að hvetja 
hags munaaðila frá EFTA-ríkjunum til þátttöku í SESAR-verkefninu.

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt sér 
stað.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir mgr. 8a í 1. gr. (Rann sóknir og tækniþróun) bókunar 31 við samn-
ing inn:

„8b. Samn ings að ilar skulu hvetja til viðeigandi sam starfs milli þar til bærra samtaka, stofnana og 
annarra aðila á svæðum sínum til að hvetja hags munaðila frá EFTA-ríkjunum til þátttöku í SESAR-
verkefninu á jafnræðisgrundvelli við hags munaaðila frá aðild ar ríkjum ESB, þar á meðal í starf semi 
sam eigin lega SESAR-fyrir tækisins í sam ræmi við reglu gerð ina sem er því til grund vall ar (1).

 EFTA-ríkin taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í nefnd um sam eigin lega, evrópska 
flugumferðarsvæðið sem er fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins til aðstoð ar við stjórnun, mótun 
og fram kvæmd á starf semi sam eigin lega SESAR-fyrir tækisins.

(1) 32007	R	0219: Reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 219/2007 frá 27. febrúar 2007 um stofnun sam eigin legs fyrir tækis til að þróa nýja 
kynslóð evrópsks kerfis fyrir rekstrar stjórnun flugumferðar (SESAR) (Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 1).“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

(1) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 65, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, bls. 65.
(2) Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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3. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	79/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, 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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 159/2009 frá 
4. desem ber 2009 (1).

2) Með hlið sjón af upptöku laga um sam eigin lega, evrópska flugumferðarsvæðið í samn ing inn og því 
mikilvæga hlutverki sem SESAR-verkefnið gegnir við framtíðarþróun fram kvæmdarráð stafana á 
því sviði og með hlið sjón af þátttöku EFTA-ríkjanna í opin berri fjár mögn un verkefnisins í krafti 
aðildar að 7. rammaáætluninni um rann sóknir og þróun, er rétt að hvetja til viðeigandi sam starfs 
samn ings að ilanna um málefni sem starf semi sam eigin legs SESAR-fyrir tækis tekur til og fella inn 
í samn ing inn reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1361/2008 frá 16. desem ber 2008 um breyt ingu á reglu-
gerð (EB) nr. 219/2007 um stofnun sam eigin legs fyrir tækis til að þróa nýja kynslóð evrópsks kerfis 
fyrir rekstrar stjórnun flugumferðar (SESAR) (2) til að hvetja hags munaaðila frá EFTA-ríkjunum til 
þátttöku í SESAR-verkefninu.

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt sér 
stað.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í 1. neðanmálsgrein í mgr. 8b í 1. gr. (Rann sóknir og tækniþróun) bókunar 31 við 
samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32008	R	 1361: Reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 1361/2008 frá 16. desem ber 2008 (Stjtíð. ESB L 352, 
31.12.2008, bls. 12).“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (3*) eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 78/2010 
frá 11. júní 2010 (43), hvort sem ber upp síðar.

(1) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 65, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, bls. 65.
(2) Stjtíð. ESB L 352, 31.12.2008, bls. 12.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(3) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 36.
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3. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður
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ÁKVÖRÐ	UN	SAM	EIGIN	LEGU	EES-NEFND	AR	INN	AR		
nr.	80/2010

frá	11.	júní	2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, 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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 109/2008 frá 
26. septem ber 2008 (1).

2) Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til ákvörð un ar Evrópu þingsins 
og ráðs ins nr. 922/2009/EB frá 16. septem ber 2009 um rekstrar samhæfislausnir fyrir opin berar 
stjórnsýslustofnanir í Evrópu (2).

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti hafist 
1. janúar 2010.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði bókunar 31 við samn ing inn breytist eins og tilgreint er í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

Hún kemur til fram kvæmda frá 1. janúar 2010 að telja.

3. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 11. júní 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

A. Seatter

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 39, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 28.
(2) Stjtíð. ESB L 260, 3.10.2009, bls. 20.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐ AUKI	

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 80/2010 

Ákvæði 17. gr. (Fjarvirk gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana) bókunar 31 við samn ing inn breytist sem hér segir:

a) Í 1. mgr. hafa orðin „a-lið 5. mgr.“ og „b-lið 5. mgr.“ vikið fyrir „a-lið 6. mgr.“ og „b-lið 6. mgr.“.

b) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. mgr.:

„EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2010 taka þátt í verkefnum og starf semi í tengslum við áætlun Sambandsins sem 
um getur í c-lið 6. mgr., að því marki sem verkefni og starf semi af þessu tagi styrkja annað sam starf samn ings-
að ila.“

c) Í 2. mgr. hafa orðin „5. mgr.“ vikið fyrir „6. mgr.“.

d) Í 3. mgr. hafa orðin „a-lið 5. mgr.“ vikið fyrir „a-lið 6. mgr.“.

e) Í 4. mgr. hafa orðin „b-lið 5. mgr.“ vikið fyrir „b-lið 6. mgr.“.

f) 5. mgr. verði endurtölusett sem 6. mgr.

g) Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 4. mgr.:

„5. EFTA-ríkin skulu, frá upphafi sam starfs um áætlunina sem um getur í c-lið 6. mgr., taka fullan þátt, án 
atkvæðisréttar, í starf semi er lýtur að Evrópska efna hags svæðinu á vegum nefndar um rekstrar samhæfislausnir 
fyrir opin berar stjórnsýslustofnanir í Evrópu (ISA-nefndin), sem aðstoð ar fram kvæmda stjórn Evrópu sam-
bandsins við fram kvæmd, stjórnun og mótun áætlunarinnar, að því er varðar þau verkefni áætlunarinnar sem 
snúa að Evrópska efna hags svæðinu.“

h) Eftir far andi bætist við í lok 6. mgr.:

„c) í þeim tilgangi að taka þátt frá 1. janúar 2010:

–	 32009	D	0922: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 922/2009/EB frá 16. septem ber 2009 um rekstrar-
samhæfislausnir fyrir opin berar stjórnsýslustofnanir í Evrópu (Stjtíð. ESB L 260, 3.10.2009, bls. 20).“


