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10.7.2008 Nr. 42/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 21/2008

frá 14. mars 2008

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

 2008/EES/42/01

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam-1) 
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 1/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar (EB) nr. 757/2007 frá 29. júní 2007 um varan legt 
leyfi fyrir til teknum aukefnum í fóðri (2).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-3) 
arinnar (EB) nr. 785/2007 frá 4. júlí 2007 um að leyfa 
6-fýtasa EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 
5000L) sem aukefni í fóðri (3).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-4) 
arinnar (EB) nr. 786/2007 frá 4. júlí 2007 um að leyfa 
endó-1,4-beta-mannanasea EC 3.2.1.78 (Hemicell) sem 
aukefni í fóðri (4).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-5) 
arinnar (EB) nr. 828/2007 frá 13. júlí 2007 um varan legt 
leyfi og bráða birgða leyfi fyrir til teknum aukefnum í  
fóðri (5).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-6) 
arinnar (EB) nr. 850/2007 frá 19. júlí 2007 um breyt ingu 
á reglu gerð (EB) nr. 378/2005 um nákvæmar reglur 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og verkefni 
tilvísunarrann sókn astofu Banda lags ins í tengslum við 
umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðri (6).

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 33, 
12.6.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 43.
(3) Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 5.
(4) Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 8.
(5) Stjtíð. ESB L 184, 14.7.2007, bls. 12.
(6) Stjtíð. ESB L 188, 20.7.2007, bls. 3.

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-7) 
arinnar (EB) nr. 1137/2007 frá 1. októ ber 2007 um að 
leyfa Bacillus subtilis (O35) sem aukefni í fóðri (7).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-8) 
arinnar (EB) nr. 1138/2007 frá 1. októ ber 2007 um leyfi 
fyrir nýrri notkun á bensósýru (VevoVitall) sem aukefni 
í fóðri (8).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-9) 
arinnar (EB) nr. 1139/2007 frá 1. októ ber 2007 um að 
leyfa L-arginín sem aukefni í fóðri (9).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-10) 
arinnar (EB) nr. 1140/2007 frá 1. októ ber 2007 um bráða-
birgða leyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft 
að nota í fóður (10).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-11) 
arinnar (EB) nr. 1141/2007 frá 1. októ ber 2007 um að 
leyfa 3-fýtasa (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY 
LC) sem aukefni í fóðri (11).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-12) 
arinnar (EB) nr. 1142/2007 frá 1. októ ber 2007 um leyfi 
fyrir nýrri notkun 3-fýtasa (Natuphos) sem aukefni í  
fóðri (12).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-13) 
arinnar (EB) nr. 1143/2007 frá 1. októ ber 2007 um breyt-
ingu á reglu gerð (EB) nr. 256/2002 að því er varðar leyfi 
til að nota í fóðri aukefnablöndu með Bacillus cereus var. 
toyoi sem tilheyrir flokki örvera (13).

Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.14) 

(7) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 5.
(8) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 8.
(9) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 11.
(10) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 14.
(11) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 17.
(12) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 20.
(13) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 23.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi bætist við í lið 1z (reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr. 256/2002):

„eins og henni var breytt með:

– 32007 R 1143: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1143/2007 frá 1. októ ber 2007 (Stjtíð. ESB L 
256, 2.10.2007, bls. 23).“

2. Eftir far andi bætist við í lið 1zzh (reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr. 378/2005):

„eins og henni var breytt með:

–  32007 R 0850: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 850/2007 frá 19. júlí 2007 (Stjtíð. ESB L 188, 
20.7.2007, bls. 3).“

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 1zzzt (reglu gerð 
fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 634/2007):

„1zzzu. 32007 R 0757: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 757/2007 frá 29. júní 2007 um 
varan legt leyfi fyrir til teknum aukefnum í fóðri 
(Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 43).

1zzzv. 32007 R 0785: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 785/2007 frá 4. júlí 2007 um að 
leyfa 6-fýtasa EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G 
Phyzyme XP 5000L) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. 
ESB L 175, 5.7.2007, bls. 5).

1zzzw. 32007 R 0786: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 786/2007 frá 4. júlí 2007 um 
að leyfa endó-1,4-beta-mannanasea EC 3.2.1.78 
(Hemicell) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 175, 
5.7.2007, bls. 8).

1zzzx. 32007 R 0828: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 828/2007 frá 13. júlí 2007 um 
varan legt leyfi og bráða birgða leyfi fyrir til teknum 
aukefnum í fóðri (Stjtíð. ESB L 184, 14.7.2007, 
bls. 12).

1zzzy. 32007 R 1137: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1137/2007 frá 1. októ ber 2007 um 
að leyfa Bacillus subtilis (O35) sem aukefni í fóðri 
(Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 5).

1zzzz. 32007 R 1138: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1138/2007 frá 1. októ ber 2007 um 
leyfi fyrir nýrri notkun á bensósýru (VevoVitall) 
sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, 
bls. 8).

1zzzza. 32007 R 1139: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1139/2007 frá 1. októ ber 2007 um 
að leyfa L-arginín sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB 
L 256, 2.10.2007, bls. 11).

1zzzzb. 32007 R 1140: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1140/2007 frá 1. októ ber 2007 um 
bráða birgða leyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem 
þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 256, 
2.10.2007, bls. 14).

1zzzzc. 32007 R 1141: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1141/2007 frá 1. októ ber 2007 
um að leyfa 3-fýtasa (ROVABIO PHY AP og 
ROVABIO PHY LC) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. 
ESB L 256, 2.10.2007, bls. 17).

1zzzzd. 32007 R 1142: Reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1142/2007 frá 1. októ ber 2007 
um leyfi fyrir nýrri notkun 3-fýtasa (Natuphos) 
sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007,  
bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 757/2007, 
785/2007, 786/2007, 828/2007, 850/2007, 1137/2007, 
1138/2007, 1139/2007, 1140/2007, 1141/2007, 1142/2007 og 
1143/2007, 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 15. mars 2008 að því tilskildu að 
allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins hafi 
borist sam eigin legu EES-nefndinni (14∗).

4. gr.

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

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 22/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam-1) 
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 frá 26. októ ber 
2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og 2) 
ráðs ins 2007/45/EB frá 5. septem ber 2007 um reglur 
um tilgreint magn forpakkaðrar vöru, um niðurfellingu á 
til skip unum ráðs ins 75/106/EBE og 80/232/EBE og um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 76/211/EBE (2).

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2007/45/EC falla úr 3) 
gildi 11. apríl 2009 til skip anir ráðs ins 75/106/EBE (3) 
og 80/232/EBE (4), en þær gerðir hafa verið felldar inn 
í samn ing inn og ber því að fella þær úr samningnum 
þannig að sú breyt ing komi til fram kvæmda 11. apríl 
2009.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 15. lið (til skip un ráðs ins 
76/211/EBE):

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 
10.4.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 247, 21.9.2007, bls. 17.
(3) Stjtíð. EB L 42, 15.2.1975, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 51, 25.2.1980, bls. 1.

„– 32007 L 0045: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2007/45/EB frá 5. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 247, 
21.9.2007, bls. 17).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 27b (til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/22/EB):

„27c. 32007 L 0045: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2007/45/EB frá 5. septem ber 2007 um reglur um 
tilgreint magn forpakkaðrar vöru, um niðurfellingu á 
til skip unum ráðs ins 75/106/EBE og 80/232/EBE og 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 76/211/EBE (Stjtíð. 
ESB L 247, 21.9.2007, bls. 17).“

3. Texti 12. liðar (til skip un ráðs ins 75/106/EBE) og 25. liðar 
(til skip un ráðs ins 80/232/EBE) falli brott 11. apríl 2009.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2007/45/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 15. mars 2008 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∗).

4. gr.

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

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/02

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/4 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 23/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 6/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2007/55/EB frá 17. septem ber 2007 um breyt ingu 
á til teknum við aukum við til skip anir ráðs ins 76/895/
EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir asínfosmetýl (2).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda-3) 
stjórn arinnar 2007/56/EB frá 17. septem ber 2007 um 
breyt ingu á til teknum við aukum við til skip anir ráðs ins 
86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, klórþalóníl, 
deltametrín, hexaklórbensen, joxýníl, oxamýl og 
kínoxýfen (3).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn-4) 
arinnar 2007/57/EB frá 17. septem ber 2007 um breyt ingu 
á til teknum við aukum við til skip anir ráðs ins 76/895/
EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir díþíókarbamöt (4).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 11, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 10.

(2) Stjtíð. ESB L 243, 18.9.2007, bls. 41.
(3) Stjtíð. ESB L 243, 18.9.2007, bls. 50.
(4) Stjtíð. ESB L 243, 18.9.2007, bls. 61.

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í 13. lið (til skip un ráðs ins 
76/895/EBE):

„– 32007 L 0055: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/55/EB frá 17. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 243, 
18.9.2007, bls. 41),

– 32007 L 0057: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/57/EB frá 17. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 243, 
18.9.2007, bls. 61).“

2. Eftir far andi undirliðir bætist við í 38. lið (til skip un ráðs ins 
86/362/EBE), 39. lið (til skip un ráðs ins 86/363/EBE) og 
54. lið (til skip un ráðs ins 90/642/EBE):

„– 32007 L 0055: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/55/EB frá 17. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 243, 
18.9.2007, bls. 41),

– 32007 L 0056: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/56/EB frá 17. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 243, 
18.9.2007, bls. 50),

– 32007 L 0057: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/57/EB frá 17. septem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 243, 
18.9.2007, bls. 61).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2007/55/EB, 2007/56/EB 
og 2007/57/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 15. mars 2008 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∗).

4. gr.

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

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/03

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 24/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 8/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2007/565/EB frá 14. ágúst 2007 um að til tekin 
efni, sem rannsökuð verða í 10 ára vinnuáætluninni sem 
um getur í 2. mgr. 16. gr. til skip unar Evrópu þingsins og 
ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna, verði 
ekki verði skráð í I. við auka, I. við auka A eða I. við auka 
B í þeirri til skip un (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 12za (ákvörð un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2007/639/EB) í XV. kafla II. við auka við 
samn ing inn:

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 
33, 12.6.2008, bls. 13.

(2) Stjtíð. ESB L 216, 21.8.2007, bls. 17.

„12zb. 32007 D 0565: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/565/EB frá 14. ágúst 2007 um að til tekin efni, 
sem rannsökuð verða í 10 ára vinnuáætluninni sem um 
getur í 2. mgr. 16. gr. til skip unar Evrópu þingsins og 
ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna, verði 
ekki verði skráð í I. við auka, I. við auka A eða I. við-
auka B í þeirri til skip un (Stjtíð. ESB L 216, 21.8.2007, 
bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2007/565/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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/04

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 

nr. 25/2008

frá 14. mars 2008

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

 2008/EES/42/05

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 8/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og 2) 
ráðs ins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desem ber 2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er 
varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efna-
stofnunar Evrópu, um breyt ingu á til skip un 1999/45/
EB og um niðurfellingu á reglu gerð ráðs ins (EBE)  
nr. 793/93 og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 1488/94, sem og til skip un ráðs ins 76/769/EBE og til-
skip unum fram kvæmda stjórn arinnar 91/155/EBE, 93/67/
EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (2) ásamt leið rétt ing um 
sem birt ust í Stjtíð. ESB 136, 29.5.2007, bls. 3.

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og 3) 
ráðs ins 2006/121/EB frá 18. desem ber 2006 um breyt-
ingu á til skip un ráðs ins 67/548/EBE um sam ræmingu 
ákvæða í lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efna til að laga hana 
að reglu gerð (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 
leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni 
(efnareglurnar (REACH)), og um stofnun Efnastofnunar 
Evrópu (3) ásamt leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB 
136, 29.5.2007, bls. 281.

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 13.

(2) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 850.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XV. kafli II. við auka við samn ing inn breytist sem segir í við-
auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1907/2006, 
með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB 136, 29.5.2007, 
bls. 3, og til skip unar 2006/121/EB, með leið rétt ing um sem 
birt ust í Stjtíð. ESB 136, 29.5.2007, bls. 281, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 25/2008

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

1. Eftir far andi bætist við á eftir lið 12zb (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/565/EB):

„12zc. 32006 R 1907: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desem ber 2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun 
Efnastofnunar Evrópu, um breyt ingu á til skip un 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglu gerð ráðs ins (EBE) 
nr. 793/93 og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1488/94, sem og til skip un ráðs ins 76/769/EBE 
og til skip unum fram kvæmda stjórn arinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB 
L 396, 30.12.2006, bls. 1), með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB 136, 29.5.2007, bls. 3.

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

a) EFTA-ríkin skulu taka þátt í starfi Efnastofnunar Evrópu („stofnunarinnar“) sem var sett á fót með 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1907/2006.

b) Þrátt fyrir ákvæði 1. bókunar við samn ing inn skal túlka hugtakið „aðild ar ríki“ í reglu gerð inni þannig 
að það taki til EFTA-ríkjanna auk merkingar sam kvæmt reglu gerð inni.

c) Að því er varðar EFTA-ríkin skulu Eftir lits stofn un EFTA eða fastanefndin, eftir því sem við á, njóta 
aðstoðar stofnunarinnar við þau verkefni sem þeim eru falin, hvernig og hvenær sem það á við.

d) Að því er varðar vörur sem ákvæði til skip unar 91/414/EBE taka til skal EFTA-ríkjunum frjálst að 
takmarka aðgang að mörkuðum sínum í sam ræmi við ákvæði landslaga sem eru í gildi á gildis töku degi 
samnings þessa. Um nýjar EB-reglur fer sam kvæmt máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í 97.–104. 
gr. samn ings ins.

e) Komi til ágreinings milli samn ings að ila um fram kvæmd þessara ákvæða gilda ákvæði VII. hluta samn-
ings ins að breyttu breytanda.

f) Eftir far andi bætist við í lok 10. mgr. 3. gr.: „eða tollsvæði EFTA-ríkjanna“.

g) Eftir far andi að lögun ar ákvæði bætist við í 8. mgr. 64. gr.:

 „Þegar fram kvæmda stjórn in tekur ákvörð un um leyfisveitingu skulu EFTA-ríkin taka samsvarandi 
ákvörð un samtímis, þ.e. áður en 30 dagar eru liðnir frá ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar. Senda ber 
sam eigin legu EES-nefndinni upp lýs ingar um slíkar ákvarðanir og skal hún birt a þær reglulega í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins.“

h) Eftir far andi málsgrein bætist við í 79. gr.:

„4. EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum stjórnar og hafa þar sömu réttindi og skyldur og aðild ar-
ríki EB, að undanskildum atkvæðarétti. Starfsreglum stjórnarinnar skal haga þannig að EFTA-ríkin 
geti tekið fullan þátt í störfum hennar.“

i) Eftir far andi málsgrein bætist við í 85. gr.:

„10. EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum aðild ar ríkjanefnd ar inn ar , áhættumatsnefnd ar inn ar og 
nefndar um félagshagfræðilega greiningu og hafa þar sömu réttindi og skyldur og aðild ar ríki EB, 
að undanskildum atkvæðarétti. Starfsreglum þessara nefnda skal haga þannig að EFTA-ríkin geti 
tekið fullan þátt í störfum þeirra.“

j) Eftir far andi málsgrein bætist við í 86. gr.:

„5. EFTA-ríkin skulu taka þátt í gagnaskiptatorgi vegna fram kvæmdar. Starfsreglum gagnaskiptatorgs-
ins skal haga þannig að EFTA-ríkin geti tekið fullan þátt í því.“

k) Eftir far andi málsgrein bætist við í 89. gr.:

 „Ríkisborgarar EFTA-ríkjanna skulu vera hlutgengir til setu í kærunefndinni sem aðalmenn eða vara-
menn.“

l) Eftir far andi málsgrein bætist við í 96. gr.:

„12. EFTA-ríkin skulu taka þátt í rekstri Efnastofnunarinnar frá því að ákvörð un þessi öðlast gildi. Í 
þessu skyni skal beita máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í a-lið 1. mgr. 82. gr. samn ings ins og 
bókun 32 við hann, að breyttu breytanda.“

m) Eftir far andi bætist við í 102. gr.:

 „EFTA-ríkin skulu láta Efnastofnunina njóta sérréttinda og friðhelgi með hliðstæðum hætti og kveðið 
er á um í Bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópu banda laganna.“

n) Eftir far andi málsgrein bætist við í 103. gr.:

 „Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2. mgr. 12. gr. ráðningarskilmála annarra starfsmanna Evrópu banda laganna 
er fram kvæmdastjóra Efnastofnunarinnar heimilt að gera ráðningarsamning við ríkisborgara EFTA-
ríkjanna sem njóta óskertra borgaralegra réttinda.“
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o) Eftir far andi málsgrein bætist við í 118. gr.:

„5. Ákvæði reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan 
aðgang að skjölum Evrópu þingsins, ráðs ins og fram kvæmda stjórn arinnar skulu, að því er varðar 
fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr. 1907/2006, einnig gilda um þau skjöl stofnunarinnar sem varða 
EFTA-ríkin.“

p) Eftir far andi málsgrein bætist við í 124. gr.:

 „Stjórn völdum í Liechtenstein skal ekki skylt að koma upp þjónustuborði. Þess í stað munu þau vísa á 
þjónustuborð þýsku sambandsstofnunarinnar um öryggi og holl ustu hætti á vinnustað á vefsíðum þeirrar 
stofnunar í Liechtenstein sem hefur með höndum efnaeftirlit, þ.e. Um hverfisskrifstofunnar (Amt für 
Umweltschutz).“ “

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 67/548/EBE):

„– 32006 L 0121: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/121/EB frá 18. desem ber 2006 (Stjtíð. ESB L 396, 
30.12.2006, bls. 850), með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, bls. 281.“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12r (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 1999/45/EB):

„– 32006 R 1907: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desem ber 2006 (Stjtíð. ESB 
L 396, 30.12.2006, bls. 1), með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, bls. 3.“

4. Texti 10. liðar (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 91/155/EBE) falli brott. Texti sextánda undirliðar (til skip un 
fram kvæmda stjórn arinnar 93/105/EBE) og tuttugasta og annars undirliðar (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 
2000/21/EB) 1. liðar (til skip un ráðs ins 67/548/EBE), liðar 12e (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 793/93) og liðar 12f 
(reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1488/94) falli brott 1. júní 2008. Liður 12d (til skip un fram kvæmda-
stjórn arinnar 93/67/EBE) falli brott 1. ágúst 2008. 4. liður (til skip un ráðs ins 76/769/EBE) falli brott 1. júní 2009.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 26/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 18/2007 frá 27. apríl 
2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn - 2) 
arinnar 2007/205/EB frá 22. mars 2007 um sam eig- 
in legt snið fyrir fyrstu skýrslu aðild ar ríkja um fram- 
 kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/42/EB 
um tak mörkun á losun til tekinna rokgjarnra, lífrænna efna- 
sambanda (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 9. lið (til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2004/42/EB) í XVII. kafla II. við auka við 
samn ing inn:

(1) Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 38, 
9.8.2007, bls. 23.

(2) Stjtíð. ESB L 91, 31.3.2007, bls. 48.

„9a. 32007 D 0205: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/205/EB frá 22. mars 2007 um sam eigin legt snið fyrir 
fyrstu skýrslu aðild ar ríkja um fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/42/EB um tak mörkun 
á losun til tekinna rokgjarnra, lífrænna efnasambanda 
(Stjtíð. ESB L 91, 31.3.2007, bls. 48).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2007/205/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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/06

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

IV. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð-1) 
un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 frá  
26. októ ber 2007 (1).

XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 2) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 18/2008 frá 1. febrúar 
2008 (2).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-3) 
arinnar (EB) nr. 656/2007 frá 14. júní 2007 um breyt ingu 
á reglu gerð (EB) nr. 586/2001 um fram kvæmd reglu-
gerð ar ráðs ins (EB) nr. 1165/98 varð andi hagskýrslur til 
skamms tíma að því er varðar skilgreiningu á aðalatvinnu-
greinaflokkum (3).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn-4) 
arinnar 2007/394/EB frá 7. júní 2007 um breyt ingu á 
til skip un ráðs ins 90/377/EBE með tilliti til að ferða-
fræðinnar sem beita á við söfnun upplýsinga um verð á 
gasi og rafmagni til notenda í atvinnuskyni (4).

Jafn framt er rétt að bæta við í XXI. við auka við samn-5) 
ing inn til skip un ráðs ins 2006/108/EB frá 20. nóvem-
ber 2006 um aðlögun á til skip unum 90/377/EBE og 
2001/77/EB á sviði orkumála vegna aðildar Búlgaríu og  
Rúmeníu (5), en hún var felld inn í samn ing inn með ákvörð-
un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 (6). 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 
10.4.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 25.

(3) Stjtíð. ESB L 155, 15.6.2007, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 148, 9.6.2007, bls. 11.
(5) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 414.
(6) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 

10.4.2008, bls. 1.

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 7. lið (til skip un ráðs ins 
90/377/EBE) í IV. við auka við samn ing inn:

„– 32007 D 0394: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/394/EB frá 7. júní 2007 (Stjtíð. ESB L 148, 9.6.2007, 
bls. 11).“

2. gr.

XXI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 2a (reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr. 586/2001):

„eins og henni var breytt með:

– 32007 R 0656: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 656/2007 frá 14. júní 2007 (Stjtíð. ESB L 155, 
15.6.2007, bls. 3).“

2. Eftir far andi undirliðir bætist við í 26. lið (til skip un ráðs ins 
90/377/EBE):

„– 32006 L 0108: Til skip un ráðs ins 2006/108/EB frá  
20. nóvem ber 2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, 
bls. 414),

– 32007 D 0394: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/394/EB frá 7. júní 2007 (Stjtíð. ESB L 148, 
9.6.2007, bls. 11).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 656/2007 og 
ákvörð un ar 2007/394/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 15. mars 2008 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∗).

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 27/2008

frá 14. mars 2008

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

 2008/EES/42/07
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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 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

IV. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 frá 26. 
októ ber 2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2006/770/EB frá 9. nóvem ber 2006 um breyt ingu 
á við auka við reglu gerð (EB) nr. 1228/2003 um skil yrði 
fyrir aðgangi að neti fyrir raf orkuviðskipti yfir landa - 
mæri (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í 20. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 1228/2003) í IV. við auka við samn ing inn:

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 
10.4.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 312, 11.11.2006, bls. 59.

„eins og henni var breytt með:

– 32006 D 0770: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2006/770/EB frá 9. nóvem ber 2006 (Stjtíð. ESB L 312, 
11.11.2006, bls. 59).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2006/770/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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 28/2008

frá 14. mars 2008

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) við EES-samn ing inn

 2008/EES/42/08

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 29/2008

frá 14. mars 2008

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

 2008/EES/42/09

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 13/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og  2) 
ráðs ins 2006/126/EB frá 20. desem ber 2006 um ökuskír-
teini (endursamin) (2).

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2006/126/EB fellur 3) 
til skip un ráðs ins 91/439/EBE (3), sem hefur verið felld 
inn í samn ing inn, úr gildi 19. janúar 2013, að frátöldum 
ákvæðum 4. mgr. 2. gr., en þau falla úr gildi 19. janúar 
2007.

Af þessum sökum ber að fella til skip un 91/439/EBE úr 4) 
samningnum þannig að breyt ingin komi til fram kvæmda 
19. janúar 2013.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 24e (reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 561/2006):

„24f. 32006 L 0126: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2006/126/EB frá 20. desem ber 2006 um ökuskírteini 
(endursamin) (Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 
18).

 Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samning 
þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Annar málsliður 1. mgr. 1. gr. hljóði svo:

 „Ökuskírteini EFTA-ríkjanna skulu bera auðkenni 
ríkisins sem gefur ökuskírteinið út. Auðkenni 
við kom andi ríkja eru þessi: IS (Ísland), FL 
(Liechtenstein), N (Noregur).“

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 20.

(2) Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18.
(3) Stjtíð. EB L 237, 24.8.1991, bls. 1.

b) Komi til þess að ný aðild ar ríki bætist í hóp EES-
ríkjanna skal Liechtenstein gefast 5 ára að lögun-
ar frestur til að hlíta skuld bind ingum sam kvæmt 
1. mgr. 1. gr. ásamt e-lið 3. liðar I. við auka.

c) Upphafsorð c-liðar varð andi framhlið skírteinisins 
í 3. lið I. við auka hljóði svo:

 „auðkenni EFTA-ríkisins sem gefur út skírteinið, 
umlukt sporöskjunni sem um getur í 37. gr. 
samnings Sam ein uðu þjóðanna um umferð á 
vegum frá 8. nóvem ber 1968 (á sama bakgrunni 
og skírteinið); auðkennin skulu vera sem hér 
segir:“

d) Eftir far andi bætist við í c-lið varð andi framhlið 
skírteinisins í 3. lið I. við auka:

 „IS: Ísland

 FL: Liechtenstein

 N: Noregur“

e) Í stað orðanna „fyrirmynd Evrópu banda laganna“ 
í e-lið varð andi framhlið skírteinisins í 3. lið  
I. við auka komi orðin „EES-fyrirmynd“.

f) Eftir far andi bætist við í e-lið varð andi framhlið 
skírteinisins í 3. lið I. við auka:

 „Ökuskírteini

 Førerkort/Førarkort“

g) Ákvæði f-liðar varð andi framhlið skírteinisins í 
3. lið I. við auka gilda ekki.

h) Á eftir orðinu „sænsku“ í b-lið varð andi bakhlið 
skírteinisins í 3. lið I. við auka bætist við orðin 
„eða íslensku eða norsku“.“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 24a (til skip un ráðs ins 
91/439/EBE):

„– 32006 L 0126: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2006/126/EB frá 20. desem ber 2006 (endursamin) 
(Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18).“

3. Texti liðar 24a (til skip un ráðs ins 91/439/EBE) falli brott 
19. janúar 2013.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2006/126/EB, sem verður 
birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, 
telst fullgiltur.
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 15. mars 2008 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∗).

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

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 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 30/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 13/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 549/2004 2) 
frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða um að koma 
á sam eigin legu, evrópsku flugumferðarsvæði (2), reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 550/2004 frá 
10. mars 2004 um að veita þjónustu á sviði flugleiðsögu 
á sam eigin lega, evrópska flugumferðarsvæðinu (3), reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 551/2004 frá 
10. mars 2004 um skipu lag og notkun loftrýmis á sam-
eigin lega, evrópska flugumferðarsvæðinu (4) og reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 552/2004 frá 
10. mars 2004 um rekstrar samhæfi evrópska flugum-
ferðarstjórnarkerfisins (5) voru felldar inn í samn ing inn 
sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 
67/2006 frá 2. júní 2006 (6) ásamt sértækum að lögun ar-
ákvæðum fyrir til tekin lönd.

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-3) 
arinnar (EB) nr. 1265/2007 frá 26. októ ber 2007 um 
kröfur um aðskiln að talrása milli loftfara og stöðva á 
jörðu niðri í samevrópska loftrýminu (7).

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 20.

(2) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10.
(4) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 20.
(5) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 26.
(6) Stjtíð. ESB L 245, 7.9.2006, bls. 18, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 44, 

7.9.2006, bls. 15.
(7) Stjtíð. ESB L 283, 27.10.2007, bls. 25.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66wd (reglu gerð fram-
kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1794/2006) í XIII. við auka við 
samn ing inn:

„66we. 32007 R 1265: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1265/2007 frá 26. októ ber 2007 um kröfur 
um aðskiln að talrása milli loftfara og stöðva á jörðu 
niðri í samevrópska loftrýminu (Stjtíð. ESB L 283, 
27.10.2007, bls. 25).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1265/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/10

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 31/2008

frá 14. mars 2008

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

 2008/EES/42/11

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 13/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar (EB) nr. 1400/2007 frá 28. nóvem ber 2007 um 
breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna 
skrá Banda lags ins yfir flug rekendur sem er bannað að 
stunda flug rekstur innan Banda lags ins (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 20.

(2) Stjtíð. ESB L 311, 29.11.2007, bls. 12.

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

„– 32007 R 1400: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 1400/2007 frá 28. nóvem ber 2007 (Stjtíð. ESB L 311, 
29.11.2007, bls. 12).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1400/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 32/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XVI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð-1) 
un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 frá  
26. októ ber 2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda-2) 
stjórn arinnar (EB) nr. 1422/2007 frá 4. desem ber 2007 
um breyt ingu á til skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 
2004/17/EB og 2004/18/EB að því er varðar beitingu við-
mið un ar fjárhæða við útboð og gerð samninga (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XVI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 2. lið (til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2004/18/EB):

„– 32007 R 1422: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1422/2007 frá 4. desem ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 317, 5.12.2007, bls. 34).“

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 
10.4.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 317, 5.12.2007, bls. 34.

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 4. lið (til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2004/17/EB):

„– 32007 R 1422: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1422/2007 frá 4. desem ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 317, 5.12.2007, bls. 34).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1422/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/12

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/18 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 33/2008

frá 14. mars 2008

um breyt ingu á XVIII. við auka (Öryggi og holl ustu hættir á vinnustöðum, vinnuréttur og  
jafn rétti kynjanna) við EES-samn ing inn

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XVIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð-1) 
un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 132/2007 frá  
26. októ ber 2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og  2) 
ráðs ins 2006/54/EB frá 5. júlí 2006 um fram kvæmd meg-
inreglunnar um jöfn tækifæri og jafn a meðferð karla og 
kvenna að því er varðar atvinnu og störf (endursamin) (2). 

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2006/54/EB falla úr 3) 
gildi 15. ágúst 2009 til skip anir ráðs ins 75/117/EBE (3), 
76/207/EBE (4), 86/378/EBE (5) og 97/80/EB (6), en þær 
gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því að 
fella þær úr samningnum þannig að sú breyt ing komi til 
fram kvæmda 15. ágúst 2009.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XVIII. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 21a (til skip un ráðs ins 
97/80/EB):

„21b. 32006 L 0054: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs-
ins 2006/54/EB frá 5. júlí 2006 um fram kvæmd 
meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafn a meðferð 
karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf 
(endursamin) (Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006,  
bls. 23).

 Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samning þennan 
varðar, aðlöguð sem hér segir:

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 
10.4.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006, bls. 23.
(3) Stjtíð. EB L 45, 19.2.1975, bls. 19.
(4) Stjtíð. EB L 39, 14.2.1976, bls. 40.
(5) Stjtíð. EB L 225, 12.8.1986, bls. 40.
(6) Stjtíð. EB L 14, 20.1.1998, bls. 6.

a) 3. gr. hljóði svo:

 „Með það mark mið í huga að tryggja í reynd fullt jafn-
rétti milli karla og kvenna á vinnustað skal meginreglan 
um jafn a meðferð ekki koma í veg fyrir að einstök 
aðild ar ríki hafi áfram í gildi eða taki upp sértæk íviln-
andi ákvæði í því skyni að gera fólki af því kyni, sem 
er fámennara í til tekinni atvinnu grein, auðveldara að 
stunda þau störf eða í því skyni að sneiða hjá eða vega 
á móti óhagræði sem tengist starfsferli.“

b) Eftir far andi málsgrein bætist við 12. gr.:

„5. Í stað dagsetningarinnar 17. maí 1990 í fyrsta máls-
lið 1. mgr. komi 1. janúar 1994 að því er varðar 
Ísland og Noreg og 1. maí 1995 að því er varðar 
Liechtenstein.“

c) Í stað orðanna „141. gr. sáttmálans“ í a-lið 4. mgr.  
19. gr. komi orðin „69. gr. EES-samn ings ins“.“

2. Texti 17. liðar (til skip un ráðs ins 75/117/EBE), 18. liðar 
(til skip un ráðs ins 76/207/EBE), 20. liðar (til skip un ráðs ins 
86/378/EBE) og liðar 21a (til skip un ráðs ins 97/80/EB) falli 
brott 15. ágúst 2009.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2006/54/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 15. mars 2008 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∗).

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/13
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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 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/20 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 34/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 15/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2005/381/EB frá 4. maí 2005 um spurningalista 
fyrir skýrslugjöf um beitingu til skip unar Evrópu þingsins 
og ráðs ins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróður húsaloft tegunda 
innan Banda lags ins og um breyt ingu á til skip un ráðs ins 
96/61/EB (2).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn-3) 
arinnar 2006/803/EB frá 23. nóvem ber 2006 um breyt-
ingu á ákvörð un 2005/381/EB um spurningalista fyrir 
skýrslugjöf um beitingu til skip unar Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti 
með heimildir til losunar gróður húsaloft tegunda innan 
Banda lags ins og um breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/61/
EB (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XX. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 1f (til skip un ráðs ins 96/61/
EB):

„– 32005 D 0381: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2005/381/EB frá 4. maí 2005 (Stjtíð. ESB L 126, 
19.5.2005, bls. 43) eins og henni var breytt með:

– 32006 D 0803: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2006/803/EB frá 23. nóvem ber 2006 (Stjtíð. ESB  
L 329, 25.11.2006, bls. 38).“

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 
33, 12.6.2008, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 126, 19.5.2005, bls. 43.
(3) Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 38.

2 Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 21ao (ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2006/780/EB):

„21ap. 32005 D 0381: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2005/381/EB frá 4. maí 2005 um spurningalista 
fyrir skýrslugjöf um beitingu til skip unar Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2003/87/EB um að koma á 
fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar 
gróður húsaloft tegunda innan Banda lags ins og um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/61/EB (Stjtíð. ESB 
L 126, 19.5.2005, bls. 43) eins og henni var breytt 
með:

– 32006 D 0803: Ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2006/803/EB frá 23. nóvem ber 2006 
(Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 38).

  Ákvæði ákvörð un arinnar skulu, að því er samning 
þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

  2. gr. hljóði svo:

  „Þegar um ræðir EFTA-ríki skal skýrslum EFTA-
ríkjanna skilað til Eftir lits stofn un ar EFTA eigi 
síðar en 30. júní ár hvert og skal hver skýrsla taka 
til undangengins almanaksárs frá 1. janúar til 31. 
desem ber. Fyrstu skýrslunni, fyrir almanaksárið 
2008, skal skilað 30. júní 2009.“ “

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2005/381/EB og 
2006/803/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 15. mars 2008 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∗).

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/14
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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 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/22 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 35/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 15/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2006/339/EB frá 8. maí 2006 um að stuðla að 
notkun rafmagns úr landi í skipum sem liggja við bryggju 
í Bandalagshöfnum (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 42. lið (tilmæli fram-
kvæmda stjórn arinnar 2003/532/EB) í XX. við auka við samn-
ing inn:

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 125, 12.5.2006, bls. 38.

„43. 32006 H 0339: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 
2006/339/EB frá 8. maí 2006 um að stuðla að notkun 
rafmagns úr landi í skipum sem liggja við bryggju 
í Bandalagshöfnum (Stjtíð. ESB L 125, 12.5.2006,  
bls. 38).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2006/339/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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/15

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



10.7.2008 Nr. 42/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 36/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 18/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda-2) 
stjórn arinnar (EB) nr. 1304/2007 frá 7. nóvem ber 2007 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 95/64/EB, reglu gerð 
ráðs ins (EB) nr. 1172/98, reglu gerð um Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr. 91/2003 og (EB) nr. 1365/2006 að 
því er varðar að koma á fót vöruflokkunarkerfi Evrópu-
sam bandsins fyrir flutningahagskýrslur (NST 2007) sem 
einu flokkuninni á vörum fluttum með til teknum flutn-
ingsmátum (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 7. lið (reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 91/2003), lið 7b (til skip-
un ráðs ins 95/64/EB) og lið 7f (reglu gerð ráðs ins (EB)  
nr. 1172/98):

„– 32007 R 1304: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1304/2007 frá 7. nóvem ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 290, 8.11.2007, bls. 14).“

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 25.

(2) Stjtíð. ESB L 290, 8.11.2007, bls. 14.

2. Eftir far andi bætist við í lið 7j (reglu gerð Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr. 1365/2006):

„eins og henni var breytt með:

– 32007 R 1304: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1304/2007 frá 7. nóvem ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 290, 8.11.2007, bls. 14).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1304/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/16

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/24 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 37/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 18/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og 2) 
ráðs ins (EB) nr. 862/2007 frá 11. júlí 2007 um hagskýrslur 
Banda lags ins um fólksflutninga og al þjóð lega vernd og 
um niðurfellingu á reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 311/76 
um tölfræðilega skráningu erlends vinnuafls (2).

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 862/2007 3) 
fellur úr gildi reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 311/76 (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.

18. liður (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 311/76) XXI. við auka 
við samn ing inn hljóði svo:

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 25.

(2) Stjtíð. ESB L 199, 31.7.2007, bls. 23.
(3) Stjtíð. EB L 39, 14.2.1976, bls. 1.

„32007 R 0862: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 862/2007 frá 11. júlí 2007 um hagskýrslur Banda lags ins 
um fólksflutninga og al þjóð lega vernd og um niðurfellingu á 
reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 311/76 um tölfræðilega skráningu 
erlends vinnuafls (Stjtíð. ESB L 199, 31.7.2007, bls. 23).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 862/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/17

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



10.7.2008 Nr. 42/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 38/2008

frá 14. mars 2008

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

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

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 18/2008 frá 1. febrúar 
2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar (EB) nr. 1322/2007 frá 12. nóvem ber 2007 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 458/2007 um evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna 
um almanna trygg inga r (ESSPROS) að því er varðar 
viðeigandi snið til send inga, niðurstöður sem á að 
senda og gæðamælingarviðmið fyrir grunnkerfi evrópsks 
kerfis samþættra hagskýrslna um almanna trygg inga r 
(ESSPROS) og líkanið fyrir lífeyrisþega (2).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda-3) 
stjórn arinnar (EB) nr. 1334/2007 frá 14. nóvem ber 2007 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1749/96 um fyrstu 
ráð stafanir til fram kvæmdar reglu gerð ráðs ins (EB)  
nr. 2494/95 um sam ræmdar vísitölur neysluverðs (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI. við auki við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18u (reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 458/2007):

(1) Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2008, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 33, 12.6.2008, bls. 25.

(2) Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 5.
(3) Stjtíð. ESB L 296, 15.11.2007, bls. 22.

„18ua. 32007 R 1322: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1322/2007 frá 12. nóvem ber 2007 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi samþættra 
hagskýrslna um almanna trygg inga r (ESSPROS) að 
því er varðar viðeigandi snið til send inga, niðurstöður 
sem á að senda og gæðamælingarviðmið fyrir 
grunnkerfi evrópsks kerfis samþættra hagskýrslna 
um almanna trygg inga r (ESSPROS) og líkanið  
fyrir lífeyrisþega (Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, 
bls. 5).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 19b (reglu gerð fram-
kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1749/96):

„– 32007 R 1334: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(EB) nr. 1334/2007 frá 14. nóvem ber 2007 (Stjtíð. ESB 
L 296, 15.11.2007, bls. 22).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 1322/2007 og 
1334/2007, 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 15. mars 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/18

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.



Nr. 42/26 10.7.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 39/2008

frá 14. mars 2008

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 hliðsjón af samningnum um Evrópska efna hags svæðið, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um breyt ingu á 
samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist hér á 
eftir „samn ing ur inn“, einkum 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un 1) 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 96/2007 frá 27. júlí  
2007 (1).

Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að 2) 
það taki til ákvörð un ar ráðs ins 2007/779/EB, KBE frá  
8. nóvem ber 2007 um að koma á kerfi Banda lags ins á 
sviði almannavarna (endursamin) (2).

Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2007/779/EB, KBE 3) 
fellur úr gildi ákvörð un ráðs ins 2001/792/EB, KBE (3), 
en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því 
að fella hana úr samningnum.

Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing-4) 
inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt sér stað frá  
1. janúar 2008 að telja.

(1) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 9, 
21.2.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2007, bls. 9.
(3) Stjtíð. EB L 297, 15.11.2001, bls. 7.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Töluliður c) í 8. mgr. 10. gr. bókunar 31 við samn ing inn hljóði 
svo:

„Banda lags gerðir sem koma til fram kvæmda 1. janúar 2008:

– 32007 D 0779: Ákvörð un ráðs ins 2007/779/EB, KBE frá 
8. nóvem ber 2007 um að koma á kerfi Banda lags ins á sviði 
almannavarna (endursamin) (Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2007, 
bls. 9).“

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 (4∗).

Hún kemur til fram kvæmda frá 1. janúar 2008 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/42/19

Gjört í Brussel 14. mars 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður.


