Nr. 50/46

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 102/2012

13.9.2012

2012/EES/50/29

frá 30. apríl 2012
um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum
með vín
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Bókun 47 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2011 frá
20. maí 2011 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 um sameigin
legt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerð
in um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (2).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 frá 26. maí 2009
um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar skrána yfir
vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun upplýsinga til að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með
sendingum vínafurða og skrár sem halda skal fyrir víngeirann (3).

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 491/2009 frá 25. maí 2009 um breytingu á
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk
ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (4).

5)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 frá 10. júlí 2009
um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar
flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi (5).

6)

Fella ber inn í samn
ing
inn reglu
gerð fram
kvæmda
stjórn
arinnar (EB) nr. 607/2009 frá 14. júlí
2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti,
merkingu og framsetningu tiltekinna vínafurða (6).

7)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 436/2009 fellur úr gildi reglugerð framkvæmdastjórn
arinnar (EB) nr. 884/2001 (7), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana
úr samningnum.

8)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 606/2009 fellur úr gildi reglugerð framkvæmdastjórn
arinnar (EBE) nr. 2676/90 (8), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana
úr samningnum.

9)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 607/2009 falla úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórn
arinnar nr. 1607/2000 (9) og 753/2002 (10), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber
því að fella þær úr samningnum.

(1)
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2011, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 28.7.2011, bls. 6.
Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 128, 27.5.2009, bls. 15.
Stjtíð. ESB L 154, 17.6.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60.
Stjtíð. EB L 128, 10.5.2001, bls. 32.
Stjtíð. EB L 272, 3.10.1990, bls. 1.
Stjtíð. EB L 185, 25.7.2000, bls. 17.
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10) Reglu
gerð ráðs
ins (EB) nr. 1493/1999 (11) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
12
nr. 1622/2000 ( ), sem hafa verið felldar inn í samninginn, hafa verið felldar úr gildi í ESB og ber
því að fella þær úr samningnum.
11) Flest ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1234/2007 og reglugerðar (EB) nr. 436/2009 varða ekki EES þar
eð þau tengjast sameiginlegri skipulagningu markaða með landbúnaðarvörur. Því ætti að telja upp
sérstaklega þau ákvæði sem gilda. Túlka skal þessi ákvæði með hliðsjón af megintexta samningsins
og altækum og sértækum aðlögunarákvæðum í bókun 47.
12) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði 1. viðbætis við bókun 47 við samninginn breytist sem hér segir:
1. Texti 1. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2676/90), 2. liðar (reglugerð ráðsins (EB)
nr. 1493/1999), 3. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1607/2000), 4. liðar (reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1622/2000), 5. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 884/2001) og 6. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 753/2002) falli brott.
2. Eftirfarandi bætist við á eftir 7. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1793/2003):
„8. 32007 R 1234: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 um sameiginlegt mark
aðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um
eitt sameiginlegt markaðskerfi) (Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1), eins og henni var breytt
með:
–

32009 R 0491: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 491/2009 frá 25. maí 2009 (Stjtíð. ESB L 154,
17.6.2009, bls. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Aðeins eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda:
Stafl. l) í 1. mgr. 1. gr., sbr. XII. hluta I. viðauka,
1. mgr. 2. gr., sbr. III. hluta a í III. viðauka,
113. gr. d, sbr. XI. viðauka b,
118. gr. a til 118. gr. c,
118. gr. e til 118. gr. zb,
120. gr. a til 120. gr. g,
1. og 2. mgr. 185. gr. c og
185. gr. d.
Ákvæðin skulu gilda með aðlögunarákvæðum sem unnt er að leiða af ákvæðum megintexta
samningsins, ákvæðum um altæka aðlögun í inngangsorðum bókunar 47 við samninginn og
ákvæðum um sértæka aðlögun í I. viðbæti við bókun 47 við samninginn.
b) Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndanna sem um getur í 195. gr.
reglugerðarinnar og fást við málefni sem falla undir gildissvið gerðanna sem um getur í samn
ingnum, en hafa þó ekki atkvæðisrétt.
9. 32009 R 0436: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 frá 26. maí 2009 um
nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar skrána yfir
vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun upplýsinga til að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með
sendingum vínafurða og skrár sem halda skal fyrir víngeirann. (Stjtíð. ESB L 128, 27.5.2009,
bls. 15).

(11) Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1.
(12) Stjtíð. EB L 194, 31.7.2000, bls. 1.

Nr. 50/47

Nr. 50/48

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Aðeins eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda:
iii. liður í staflið a) í 1. mgr. 21. gr., og stafliður b) og c),
22. til 26. gr.,
3. mgr. 27. gr.,
28. og 29. gr.,
1. til 5. mgr. 31. gr.,
32. til 35. gr.,
47. gr.,
1. mgr. 48. gr. og
49. gr.
Ákvæðin skulu gilda með aðlögunarákvæðum sem unnt er að leiða af ákvæðum megintexta
samningsins, ákvæðum um altæka aðlögun í inngangsorðum bókunar 47 við samninginn og
ákvæðum um sértæka aðlögun í 1. viðbæti við bókun 47 við samninginn.
b) Í stað orðanna „Ef um er að ræða flutning innan Bandalagsins skal senda slíkar upplýsingar
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 555/2008.“ í þriðju málsgrein 1. mgr. 34. gr. komi „Slíkar
upplýsingar skal senda í samræmi við viðbæti II við bókun 47 við samninginn.“
10. 32009 R 0606: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 frá 10. júlí 2009 um til
teknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar
flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi (Stjtíð. ESB
L 193, 24.7.2009, bls. 1).
32009 R 0607: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 frá 14. júlí 2009 þar sem
mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008
um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu
og framsetningu tiltekinna vínafurða (Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1234/2007, 436/2009, 491/2009, 606/2009 og 607/2009,
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. maí 2012, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (13*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. apríl 2012.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gianluca Grippa
starfandi formaður.

(*)

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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