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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 111/2011

frá 21. október 2011

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. 47/2011 frá 
20. maí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 514/2010 frá 15. júní 2010 
um leyfi fyrir Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 515/2010 frá 15. júní 2010 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 að því er varðar notkun aukefnisins Bacillus subtilis 
(O35) í fóður sem inniheldur lasalósíðnatríum, madúramísínammóníum, mónensínnatríum, narasín, 
salínómýsínnatríum og semdúramýsínnatríum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 516/2010 frá 15. júní 2010 
um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2010 frá 29. júní 
2010 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 að 
því er varðar bann við því að prótínafurðir úr yrkjum hvítsveppagers (Candida), sem ræktað er á 
n-alkönum, séu settar á markað eða notaðar í fóður (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2010 frá 5. október 
2010 um leyfi fyrir lasalósíð-A-natríumi sem fóðuraukefni fyrir kalkúna upp að 16 vikna aldri 
(leyfishafi er Alpharma (Belgíu)) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999, sbr. leiðréttingar 
sem birtust í Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, bls. 19 (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 875/2010 frá 5. október 
2010 um leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 879/2010 frá 6. október 
2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins 
6-fýtasa (Quantum Phytase) í fóðri fyrir varphænur (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 883/2010 frá 7. október 
2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 sem fóðuraukefni fyrir 
kálfa til eldis (leyfishafi er Société Industrielle Lesaffre) (9).

(1) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2011, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 28.7.2011, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 42.
(3) Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 44.
(4) Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 46.
(5) Stjtíð. ESB L 163, 30.6.2010, bls. 30.
(6) Stjtíð. ESB L 263, 6.10.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 263, 6.10.2010, bls. 4.
(8) Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, bls. 7.
(9) Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 1.
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10) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2010 frá 7. október 
2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1464/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar fyrir 
aukefnið „Monteban“ sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf (10).

11) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 
2010 um leyfi fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi 
er Eli Lilly and Company Ltd) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999 (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2010 frá 8. október 
2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir kalkúna (leyfishafi er Roal  
Oy) (12).

13) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 892/2010 frá 8. október 
2010 um stöðu tiltekinna vara með tilliti til fóðuraukefna sem falla undir gildissvið reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 939/2010 frá 20. október 
2010 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 að því er varðar leyfileg vikmörk 
í merkingum um samsetningu fóðurefna eða fóðurblandna eins og um getur í 5. mgr. 11. gr. (14).

15) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 568/2010 fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 85/382/EBE (15), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
úr samningnum.

16) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 1k (reglu gerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999):

„– 32010 R 0874: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 874/2010 frá 5. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 263, 6.10.2010, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, 
bls. 19,

– 32010 R 0885: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 5).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzc (reglugerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1464/2004:

„– 32010 R 0884: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2010 frá 7. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 4).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzzy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1137/2007):

„– 32010 R 0515: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 515/2010 frá 15. júní 2010 (Stjtíð. 
ESB L 150, 16.6.2010, bls. 44).“

4. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzzq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 554/2008):

„eins og henni var breytt með

– 32010 R 0879: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 879/2010 frá 6. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, bls. 7).“

5. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 2e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2010):

„2f. 32010 R 0514: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 514/2010 frá 15. júní 2010 um 
leyfi fyrir Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 
(Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 42),

(10) Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 4.
(11) Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 5.
(12) Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2010, bls. 4.
(13) Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2010, bls. 6.
(14) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 4.
(15) Stjtíð. EB L 217, 14.8.1985, bls. 27.
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2g. 32010 R 0516: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 516/2010 frá 15. júní 2010 um 
varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 46),

2h. 32010 R 0874: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2010 frá 5. október 2010 um 
leyfi fyrir lasalósíð-A-natríumi sem fóðuraukefni fyrir kalkúna upp að 16 vikna aldri (leyfishafi 
er Alpharma (Belgíu)) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999 (Stjtíð. ESB L 263, 
6.10.2010, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, bls. 19,

2i. 32010 R 0875: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 875/2010 frá 5. október 2010 um 
leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 263, 6.10.2010, bls. 4),

2j. 32010 R 0883: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 883/2010 frá 7. október 2010 um 
leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til 
eldis (leyfishafi er Société Industrielle Lesaffre) (Stjtíð. ESB L 265, 8.10.2010, bls. 1),

2k. 32010 R 0885: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 2010 um 
leyfi fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er 
Eli Lilly and Company Ltd) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999 (Stjtíð. ESB L 265, 
8.10.2010, bls. 5),

2l. 32010 R 0891: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2010 frá 8. október 2010 um 
leyfi fyrir nýrri notkun á 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir kalkúna (leyfishafi er Roal Oy) (Stjtíð. 
ESB L 266, 9.10.2010, bls. 4),

2m. 32010 R 0892: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 892/2010 frá 8. október 2010 
um stöðu tiltekinna vara með tilliti til fóðuraukefna sem falla undir gildissvið reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 (Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2010, bls. 6).“

6. Texti 17. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 85/382/EBE) falli brott.

7. Eftirfarandi bætist við í 48. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 0568: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2010 frá 29. júní 2010 (Stjtíð. 
ESB L 163, 30.6.2010, bls. 30),

– 32010 R 0939: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 939/2010 frá 20. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 4).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 514/2010, 515/2010, 516/2010, 568/2010, 874/2010, sbr. 
leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 264, 7.10.2010, bls. 19, 875/2010, 879/2010, 883/2010, 884/2010, 
885/2010, 891/2010, 892/2010 og 939/2010, 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 1. nóvember 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 112/2011

frá 21 október 2011

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. 95/2011 frá 
30. september 2011 (1).

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2011 frá 
30. september 2011 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er 
varðar iðrabakteríur í gerilsneyddri mjólk og öðrum gerilsneyddum mjólkurafurðum í fljótandi formi 
og Listeria monocytogenes í matarsalti (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 
2010 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því 
er varðar skrána yfir flýtiprófanir (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá  
15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar eftirlit varðandi 
kröfurnar fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá  
18. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 494/98 að því er varðar stjórnsýsluviðurlög í 
þeim tilvikum þar sem ekki er unnt að sannreyna auðkenni tiltekins dýrs (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 15/2011 frá 10. janúar 2011 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar viðurkenndar prófunaraðferðir til að 
greina sjávarlífeitur í lifandi samlokum (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/692/ESB frá 15. nóvember 2010 
um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (8).

9) Ákvörðun þessi tekur til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var 
endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 
2007 (9).

10) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 107, 29.4.2010, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 279, 23.10.2010, bls. 10.
(5) Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 7.
(6) Stjtíð. ESB L 303, 19.11.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 6, 11.1.2011, bls. 3.
(8) Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45.
(9) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27, og EES-viðbæti við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 34.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi bætist við í 76. lið (reglu gerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 494/98) í hluta 1.2:

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 1053: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá 18. nóvember 2010 
(Stjtíð. ESB L 303, 19.11.2010, bls. 1).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 134. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) 
í hluta 1.2 og 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2:

„– 32011 R 0015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 15/2011 frá 10. janúar 2011 (Stjtíð. 
ESB L 6, 11.1.2011, bls. 3).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í 140. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1082/2003) 
í hluta 1.2:

„– 32010 R 1034: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá 15. nóvember 2010 
(Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 7).“

4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 25. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/132/EB) 
undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA 
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2:

„26. 32010 D 0692: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/692/ESB frá 15. nóvember 2010 um 
viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur 
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45).“

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í 
hluta 6.2:

„– 32010 R 0365: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 (Stjtíð. 
ESB L 107, 29.4.2010, bls. 9).“

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í 
hluta 7.1:

„– 32010 R 0956: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 279, 23.10.2010, bls. 10).“

2. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í 
XII. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32010 R 0365: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 (Stjtíð. ESB 
L 107, 29.4.2010, bls. 9).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 365/2010, 956/2010, 1034/2010, 1053/2010 og 15/2011 
og ákvörðunar 2010/692/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 1. nóvember 2011, 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*). 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.



22.12.2011 Nr. 70/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 113/2011

frá 21. október 2011

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. 66/2011 frá 
1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/74/EB frá 18. júlí 2008 um 
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB og tilskipun 2005/78/EB að því er 
varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækja (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/1/EB frá 7. janúar 2009 um 
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/64/EB um gerðar viðurkenningu vélknúinna 
ökutækja með tilliti til endurnotanleika, endurvinnanleika og endurnýtanleika þeirra í því skyni að 
laga hana að tækniframförum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/67/EB frá 13. júlí 2009 um 
uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum (kerfisbundin útgáfa) (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/78/EB frá 13. júlí 2009 um 
standara á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum (5).

6) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/67/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 93/92/EBE (6), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum.

7) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/78/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 93/31/EBE (7), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samninginn 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 45k (tilskipun ráðsins 93/31/EBE) og liðar 45o (tilskipun ráðsins 93/92/EBE) falli brott.

2. Eftir far andi bætist við í lið 45zn (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/64/EB):

„eins og henni var breytt með:

„– 32009 L 0001: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/1/EB frá 7. janúar 2009 (Stjtíð. ESB  
L 9, 14.1.2009, bls. 31).“

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 20, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 192, 19.7.2008, bls. 51.
(3) Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2009, bls. 31.
(4) Stjtíð. ESB L 222, 25.8.2009, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 231, 3.9.2009, bls. 8.
(6) Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 19.
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3. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 45zl (tilskipun Evrópuþingsins og ráðs ins 2005/55/EB) og lið 
45zo (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/78/EB):

„– 32008 L 0074: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/74/EB frá 18. júlí 2008 (Stjtíð. ESB  
L 192, 19.7.2008, bls. 51).“

4. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 45zu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008):

„45zv. 32009 L 0067: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/67/EB frá 13. júlí 2009 um 
uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða 
þremur hjólum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 222, 25.8.2009, bls. 1).

45zw. 32009 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/78/EB frá 13. júlí 2009 um standara 
á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum (Stjtíð. ESB L 231, 3.9.2009, bls. 8).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2008/74/EB, 2009/1/EB, 2009/67/EB og 2009/78/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 1. nóvember 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 114/2011

frá 21. október 2011

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. 95/2011 frá 
30 september 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 353/2008 frá 18. apríl 2008 
um setningu framkvæmdarreglna varðandi umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum sem kveðið 
er á um í 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 983/2009 frá 21. október 
2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 
minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 984/2009 frá 21. október 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa ekki til þess að 
dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1024/2009 frá 29. október 
2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þess 
að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1025/2009 frá 29. október 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa ekki til þess að 
dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1167/2009 frá 30. nóvember 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þess að dregið 
hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1168/2009 frá 30. nóvember 
2009 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar ekki til þess að dregið hafi 
verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1170/2009 frá 30. nóvember 
2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB og reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar skrár yfir vítamín og steinefni og þau form þeirra sem 
má bæta í matvæli, þ.m.t. fæðubótarefni (9).

10) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 11.
(3) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2009, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2009, bls. 13.
(5) Stjtíð. ESB L 283, 30.10.2009, bls. 22.
(6) Stjtíð. ESB L 283, 30.10.2009, bls. 30.
(7) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 29.
(8) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 32.
(9) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 36.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzi (tilskipun Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/46/EB):

„– 32009 R 1170: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1170/2009 frá 30. nóvember 2009 
(Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 36).“

2. Eftir far andi bætist við í lið 54zzzu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006):

„eins og henni var breytt með:

„– 32009 R 1170: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1170/2009 frá 30. nóvember 2009 
(Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 36).“

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 54zzzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 958/2010):

„54zzzzza.  32008 R 0353: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 353/2008 frá 18. apríl 2008 
um setningu framkvæmdarreglna varðandi umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum 
sem kveðið er á um í 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 
(Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 11).

54zzzzzb.  32009 R 0983: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 983/2009 frá 21. október 
2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og 
vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB  
L 277, 22.10.2009, bls. 3).

54zzzzzc.  32009 R 0984: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 984/2009 frá 21. október 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa ekki til 
þess að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. 
ESB L 277, 22.10.2009, bls. 13).

54zzzzzd.  32009 R 1024: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1024/2009 frá 29. október 
2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og 
vísa til þess að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna 
(Stjtíð. ESB L 283, 30.10.2009, bls. 22).

54zzzzze.  32009 R 1025: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1025/2009 frá 29. október 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa ekki til 
þess að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. 
ESB L 283, 30.10.2009, bls. 30).

54zzzzzf.  32009 R 1167: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1167/2009 frá 30. nóvember 
2009 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þess 
að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB 
L 314, 1.12.2009, bls. 29).

54zzzzzg.  32009 R 1168: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1168/2009 frá 30. nóvember 
2009 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar ekki til þess að 
dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB  
L 314, 1.12.2009, bls. 32).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 353/2008, 983/2009, 984/2009, 1024/2009, 1025/2009, 
1167/2009, 1168/2009 og 1170/2009, 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 1. nóvember 2011, 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*). 

(*) 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 115/2011

frá 21. október 2011

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. 9/2011 frá 
1. apríl 2011 (1).

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2011 frá 
30. september 2011 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 304/2010 frá 9. apríl 2010 
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-fenýlfenól í eða á tilteknum afurðum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2010 frá 3. maí 
2010 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 376/2010 frá 3. maí 
2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 983/2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum 
heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þess að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til 
þroskunar og heilbrigðis barna (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2010 frá 5. maí 
2010 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 384/2010 frá 5. maí 2010 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar 
á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/169/ESB frá 19. mars 2010 um 
að efnið 2,4,4’-tríklór-2’-hýdroxýdífenýleter verði ekki fært á skrá Evrópusambandsins yfir aukefni 
sem heimilt er að nota við framleiðslu á plastefnum og -hlutum sem ætlað er að komast í snertingu 
við matvæli samkvæmt tilskipun 2002/72/EB (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/172/ESB frá 22. mars 2010 um 
breytingu á ákvörðun 2002/840/EB að því er varðar skrána yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa 
hlotið samþykki til að geisla matvæli (10).

(1) Stjtíð. ESB L 171, 30.6.2011, bls. 5, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 30.6.2011, bls. 6.
(2) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 94, 15.4.2010, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010, bls. 3.
(6) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2008, bls. 4.
(8) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 6.
(9) Stjtíð. ESB L 75, 23.3.2010, bls. 25.
(10) Stjtíð. ESB L 75, 23.3.2010, bls. 33.

 2011/EES/70/05



22.12.2011 Nr. 70/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

11) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/161/ESB frá 17. mars 2010 um 
vöktun á perflúoralkýluðum efnum í matvælum (11).

12) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  
II. kafla I. viðauka við samninginn:

 „– 32010 R 0304: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 304/2010 frá 9. apríl 2010 (Stjtíð. ESB 
L 94, 15.4.2010, bls. 1).“

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 54zze (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/840/EB):

„– 32010 D 0172: Ákvörðun fram kvæmda stjórn arinnar 2010/172/ESB frá 22. mars 2010 (Stjtíð. ESB 
L 75, 23.3.2010, bls. 33).“ 

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005):

„– 32010 R 0304: Reglugerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 304/2010 frá 9. apríl 2010 (Stjtíð. 
ESB L 94, 15.4.2010, bls. 1).“

3. Eftirfarandi bætist við í lið 54zzzzzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 983/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 0376: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 376/2010 frá 3. maí 2010 (Stjtíð. 
ESB L 111, 4.5.2010, bls. 3).“

4. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 54zzzzzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1168/2009):

„54zzzzzh.  32010 R 0375: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2010 frá 3. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar 
á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010,  
bls. 1).

54zzzzzi.  32010 R 0382: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 
6.5.2010, bls. 1).

54zzzzzj.  32010 R 0383: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 
4).

54zzzzzk.  32010 R 0384: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 384/2010 frá 5. maí 2010 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 
minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 
6.5.2010, bls. 6).

54zzzzzl.  32010 D 0169: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/169/ESB frá 19. mars 2010 um 
að efnið 2,4,4’-tríklór-2’-hýdroxýdífenýleter verði ekki fært á skrá Evrópusambandsins 
yfir aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu á plastefnum og -hlutum sem ætlað 
er að komast í snertingu við matvæli samkvæmt tilskipun 2002/72/EB (Stjtíð. ESB L 75, 
23.3.2010, bls. 25).“

(11) Stjtíð. ESB L 68, 18.3.2010, bls. 22.
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5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 66. lið (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/307/ESB):

„67. 32010 H 0161: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/161/ESB frá 17. mars 2010 um vöktun 
á perflúoralkýluðum efnum í matvælum (Stjtíð. ESB L 68, 18.3.2010, bls. 22).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 304/2010, 375/2010, 376/2010, 382/2010, 383/2010 og 
384/2010, ákvarðana 2010/169/ESB og 2010/172/ESB og tilmæla 2010/161/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 1. nóvember 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (12*). 

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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 116/2011

frá 21. október 2011

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 96/2011 frá 
30. september 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2011 frá 17. febrúar 
2011 um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 207/2011 frá 2. mars 
2011 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, 
mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), er snertir  
XVII. viðauka við hana (pentabrómafleiða af dífenýleter og perflúoroktansúlfónöt (PFOS)) (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12zc (reglu gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 
XV. kafla II. við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 0143: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2011 frá 17. febrúar 2011 (Stjtíð. 
ESB L 44, 18.2.2011, bls. 2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 49, 24.2.2011, bls. 52,

– 32011 R 0207: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 207/2011 frá 2. mars 2011 (Stjtíð. ESB 
L 58, 3.3.2011, bls. 27).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 143/2011, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB  
L 49, 24.2.2011, og 207/2011, 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 1. nóvember 2011, 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 318, 1.12.2011, bls. 34, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 5.
(2) Stjtíð. ESB L 44, 18.2.2011, bls. 2.
(3) Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2011, bls. 27.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/70/06
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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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 117/2011

frá 21. október 2011

um breyt ingu á IX. við auka (Fjármálaþjónusta) 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) IX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 78/2011 
frá 1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB frá 16. september 2009 
um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging 
vegna slíkrar ábyrgðar sé tekin (kerfisbundin útgáfa) (2).

3) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/103/EB falla úr gildi tilskipanir ráðsins 72/166/EBE (3), 
84/5/EBE (4), 90/232/EBE (5) og tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB (6) og 2005/14/
EB (7), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum, að 
undanskyldum þeim ákvæðum í tilskipunum 2000/26/EB og 2005/14/EB sem fela í sér breytingar 
á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE (8) og 88/357/EBE (9), sem verða felldar úr samningnum með 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fellir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/
EB (10) inn í samninginn.

4) Viðhalda ber núgildandi aðlögunarákvæðum vegna tilskipunar 2000/26/EB að því er varðar tilskipun 
2009/103/EB.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti 8. liðar (tilskipun ráðs ins 72/166/EBE) hljóði svo:

„32009 L 0103: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB frá 16. september 2009 um 
ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging vegna 
slíkrar ábyrgðar sé tekin (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 263, 7.10.2009, bls. 11).

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

Ákvæði 6. mgr. 21. gr. hljóði svo:

„Tilnefning tjónauppgjörsfulltrúa skal ekki í sjálfu sér teljast opnun útibús, í skilningi b-liðar 1. gr. 
tilskipunar 92/49/EBE og tjónauppgjörsfulltrúi skal ekki talinn vera starfsstöð í skilningi c-liðar 2. gr. 
tilskipunar 88/357/EBE.““

2. Texti 9. liðar (önnur tilskipun ráðsins 84/5/EBE), 10. liðar (þriðja tilskipun ráðsins 90/232/EBE) og 
liðar 10a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB) falli brott.

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 45, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 57.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 7.10.2009, bls. 11.
(3) Stjtíð. EB L 103, 2.5.1972, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 8, 11.1.1984, bls. 17.
(5) Stjtíð. EB L 129, 19.5.1990, bls. 33.
(6) Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 65.
(7) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 14.
(8) Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3.
(9) Stjtíð. EB L 172, 4.7.1988, bls. 1.
(10) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1.

 2011/EES/70/07
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/103/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 1. nóvember 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (11*). 

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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 118/2011

frá 21. október 2011

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarfsemi) 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. 104/2011 
frá 30. september 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/17/EB frá 29. október 2009 um 
samþykkt grunnbreyta fyrir skrár yfir ökuskírteini lestarstjóra og viðbótarskírteini sem kveðið er á 
um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 42g (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB) í XIII. við-
auka við samn ing inn:

„42ga. 32010 D 0017: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/17/EB frá 29. október 2009 um 
samþykkt grunnbreyta fyrir skrár yfir ökuskírteini lestarstjóra og viðbótarskírteini sem kveðið er 
á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2010/17/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 1. nóvember 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 17.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 70/20 22.12.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 119/2011

frá 21. október 2011

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarfsemi) 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. 104/2011 
frá 30. september 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 801/2010 frá 13. september 
2010 um framkvæmd 3. mgr. 10. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því er 
varðar viðmiðanir fánaríkis (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 802/2010 frá 13. september 
2010 um framkvæmd 3. mgr. 10. gr. og 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að 
því er varðar frammistöðu félags (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 56bc (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 428/2010) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„56bd. 32010 R 0801: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 801/2010 frá 13. september 2010 
um framkvæmd 3. mgr. 10. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því er varðar 
viðmiðanir fánaríkis (Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 1).

56be. 32010 R 0802: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 802/2010 frá 13. september 2010 
um framkvæmd 3. mgr. 10. gr. og 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því 
er varðar frammistöðu félags (Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 4).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 801/2010 og 802/2010, 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 1. nóvember 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 241, 14.9.2010, bls. 4.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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22.12.2011 Nr. 70/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 120/2011

frá 21. október 2011

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarfsemi) 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. 104/2011 
frá 30. september 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2011 
frá 19. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir 
flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66zab (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 474/2006) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 0390: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2011 frá 19. apríl 
2011 (Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2011, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 390/2011, 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 1. nóvember 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2011, bls. 10.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 70/22 22.12.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 121/2011

frá 21. október 2011

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 93/2011 
frá 20. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB frá 21. maí 2008 um 
gæði andrúmslofts og hreinna loft í Evrópu (2).

3) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2008/50/EB falla úr gildi tilskipun ráðsins 96/62/EB (3), 
tilskipun ráðsins 1999/30/EB (4), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB (5), tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/3/EB (6) og ákvörðun ráðsins 97/101/EB (7), en þær gerðir hafa 
verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 14b (ákvörðun ráðsins 97/101/EB):

„14c. 32008 L 0050: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB frá 21. maí 2008 um gæði 
andrúmslofts og hreinna loft í Evrópu (Stjtíð. ESB L 152, 11.6.2008, bls. 1).“

2. Texti liða 13d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB), 13e (tilskipun ráðsins 1999/30/
EB), 14a (tilskipun ráðsins 96/62/EB), 14b (ákvörðun ráðsins 97/101/EB) og 21ag (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/3/EB) falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2008/50/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 1. nóvember 2011, 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*). 

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 65, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 82. 
(2) Stjtíð. ESB L 152, 11.6.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55.
(4) Stjtíð. EB L 163, 29.6.1999, bls. 41.
(5) Stjtíð. EB L 313, 13.12.2000, bls. 12.
(6) Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 14.
(7) Stjtíð. EB L 35, 5.2.1997, bls. 14.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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22.12.2011 Nr. 70/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.



Nr. 70/24 22.12.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 122/2011

frá 21. október 2011

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

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 93/2011 
frá 20. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/638/ESB frá 26. september 
2011 um viðmiðanir vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds til 
umráðenda loftfara skv. 3. gr. e í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/87/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 21apc (ákvörðun fram kvæmda stjórn arinnar 2011/389/ESB) í  
XX. við auka við samn ing inn:

„21apd. 32011 D 0638: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/638/ESB frá 26. september 2011 
um viðmiðanir vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds til 
umráðenda loftfara skv. 3. gr. e í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/87/EB (Stjtíð. ESB 
L 252, 28.9.2011, bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/638/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 22. október 2011, 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 65, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 82.
(2) Stjtíð. ESB L 252, 28.9.2011, bls. 20.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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