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EES-STOFNANIR
SAm EIgIN lEgA EES-NEFNdIN

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN lEgU EES-NEFNd AR INN AR 
nr. 60/2008

frá 6. júní 2008

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 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 eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 44/2008 frá 1) 
25. apríl 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/852/EB frá 13. desem ber 2) 
2007 um breyt ingu á ákvörð un 2005/5/EB að því er varðar samanburðartilraunir og -prófanir á 
vegum Banda lags ins á fræi og fjölgunarefni Asparagus officinalis sam kvæmt til skip un ráðs ins  
2002/55/EB (2).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/853/EB frá 13. desem ber 3) 
2007 um að halda áfram á árinu 2008 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Banda lags ins, 
sem hófust árið 2005, á fræi og fjölgunarefni Asparagus officinalis sam kvæmt til skip un ráðs ins  
2002/55/EB (3).

Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.4) 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 2. hluta III. kafla I. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í 39. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/5/EB):

„eins og henni var breytt með:

– 32007 d 0852: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/852/EB frá 13. desem ber 2007 (Stjtíð. 
ESB L 335, 20.12.2007, bls. 57).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 50. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/66/EB):

„51. 32007 d 0853: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/853/EB frá 13. desem ber 2007 um 
að halda áfram á árinu 2008 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Banda lags ins, sem 
hófust árið 2005, á fræi og fjölgunarefni Asparagus officinalis sam kvæmt til skip un ráðs ins 
2002/55/EB (Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 59).“

(1) Stjtíð. ESB L 223, 21.8.2008, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 52, 21.8.2008, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 57.
(3) Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 59.

 2008/EES/58/01

TIl lESENdA

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2008 var afturkölluð áður en hún var samþykkt og því 
myndast eyða í númeraröðinni.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 58/2 25 .9 .2008

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2007/852/EB og 2007/853/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 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður .

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 61/2008

frá 6. júní 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 eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 46/2008 frá 1) 
25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/62/EB frá 4 . októ ber 2007 um 2) 
breyt ingu á til teknum við aukum við til skip anir ráðs ins 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar 
hámarksgildi leifa fyrir bífenasat, petoxamíð, pýrimetaníl og rímsúlfúrón (2) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/73/EB frá 13 . desem ber 2007 3) 
um breyt ingu á til teknum við aukum við til skip anir ráðs ins 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, atrasín, deltametrín, ímasalíl, indoxakarb, pendímetalín, 
pýmetrósín, pýraklóstróbín, þíaklópríð og trífloxýstróbín (3) .

Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins .4) 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

1 . Eftir far andi undirliðir bætist við í 38 . lið (til skip un ráðs ins 86/362/EBE) og 54 . lið (til skip un ráðs ins 
90/642/EBE) í XII . kafla II . við auka við samn ing inn:

„– 32007 L 0062: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/62/EB frá 4 . októ ber 2007 (Stjtíð . ESB 
L 260, 5 .10 .2007, bls . 4),

–  32007 L 0073: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/73/EB frá 13 . desem ber 2007 (Stjtíð . 
ESB L 329, 14 .12 .2007, bls . 40) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2007/62/EB og 2007/73/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 7 . júní 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∗) .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 40, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 13 .
(2) Stjtíð . ESB L 260, 5 .10 .2007, bls . 4 .
(3) Stjtíð . ESB L 329, 14 .12 .2007, bls . 40 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2008/EES/58/02
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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 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 62/2008

frá 6. júní 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 eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 46/2008 frá 1) 
25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/141/EB frá 22 . desem ber 2006 2) 
um ungbarnablöndur og stoðblöndur og um breyt ingu á til skip un 1999/21/EB (2) .

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2006/141/EB fellur úr gildi til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 3) 
91/321/EBE, en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr  
samningnum (3) .

Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins .4) 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Brott falli texti liðar 54a (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 91/321/EBE) .

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54w (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 1999/21/EB): 

„– 32006 L 0141: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/141/EB frá 22 . desem ber 2006 (Stjtíð . 
ESB L 401, 30 .12 .2006, bls . 1) .“

3 . Eftir far andi bætist við á eftir lið 54zzzu (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1925/2006):

„54zzzv . 32006 L 0141: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/141/EB frá 22 . desem ber 2006 
um ungbarnablöndur og stoðblöndur og um breyt ingu á til skip un 1999/21/EB (Stjtíð . ESB  
L 401, 30 .12 .2006, bls . 1) .

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

a) Eftir far andi undirliðir bætist við í 11 . gr .:
– á íslensku: „Ungbarnablanda“ og „Stoðblanda“,
– á norsku: „morsmelkerstatning“ og „tilskuddsblanding“ .

b) Eftir far andi undirliðir bætist við í 12 . gr .:
– á íslensku: „Ungbarnamjólk“ og „Mjólkurstoðblanda“,
– á norsku: „morsmelkerstatning basert på kumelk“ og „tilskuddsblanding basert på 

kumelk“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2006/141/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 40, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 13 .
(2) Stjtíð . ESB L 401, 30 .12 .2006, bls . 1 .
(3) Stjtíð . EB L 175, 4 .7 .1991, bls . 35 .

 2008/EES/58/03
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 63/2008

frá 6. júní 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 eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 47/2008 frá 1) 
25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1323/2007 frá 12 . nóvem ber 2) 
2007 um breyt ingu á I . við auka við reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 2377/90 þar sem mælt er fyrir um 
sam eigin lega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er 
varðar fírókoxíb (2) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1353/2007 frá 20 . nóvem ber 3) 
2007 um breyt ingu á I . við auka við reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 2377/90 þar sem mælt er fyrir um 
sam eigin lega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er 
varðar mónensín, lasalósíð og týlvalósín (3) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 14 . lið (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 2377/90) í XIII . kafla II . við auka 
við samn ing inn:

„– 32007 R 1323: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1323/2007 frá 12 . nóvem ber 2007 
(Stjtíð . ESB L 294, 13 .11 .2007, bls . 11),

– 32007 R 1353: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1353/2007 frá 20 . nóvem ber 2007 
(Stjtíð . ESB L 303, 21 .11 .2007, bls . 6) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr . 1323/2007 og 1353/2007, 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 7 . júní 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∗) .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 42, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 15 .
(2) Stjtíð . ESB L 294, 13 .11 .2007, bls . 11 .
(3) Stjtíð . ESB L 303, 21 .11 .2007, bls . 6 .
(∗) 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 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .



25 .9 .2008 Nr . 58/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 65/2008

frá 6. júní 2008

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) 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:

IX . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 51/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB frá 14 . júní 2006 um 2) 
stofnun og rekstur lánastofnana (endursamin) (2) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/49/EB frá 14 . júní 2006 um 3) 
eiginfjárkröfur fjár fest ingarfyrir tækja og lánastofnana (endursamin) (3) .

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2006/48/EB fellur úr gildi til skip un Evrópu þingsins og ráðs-4) 
ins 2000/12/EB, en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn- 
ingnum (4) .

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2006/49/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 93/6/EBE, en sú gerð 5) 
hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum (5) .

Til skip anir 2006/48/EB og 2006/49/EB eru endursamdar útgáfur gerðanna sem felldar eru úr gildi 6) 
og ber því að viðhalda að hluta núverandi að lögun ar ákvæðum vegna hinna síðarnefndu í EES-
samningnum .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . 14 . liður (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/12/EB) hljóði svo:

 „32006 L 0048: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB frá 14 . júní 2006 um stofnun og 
rekstur lánastofnana (endursamin) (Stjtíð . ESB L 177, 30 .6 .2006, bls . 1) .

 Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við aðildarlögin frá 16 . apríl 
2003 að því er varðar Kýpur (2 . kafli VII . við auka), Ungverjaland (2 . liður 2 . kafla X . við auka), 
Pólland (2 . liður 3 . kafla XII . við auka) og Slóveníu (4 . liður 3 . kafla XIII . við auka) í tengslum við 
til skip un 2000/12/EB, að breyttu breytanda .

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

a) Eftir far andi bætist við í 2 . gr .:

„– á Íslandi byggingarsjóðir ríkisins .“

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 49, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 22 .
(2) Stjtíð . ESB L 177, 30 .6 .2006, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 177, 30 .6 .2006, bls . 201 .
(4) Stjtíð . EB L 126, 26 .5 .2000, bls . 1 .
(5) Stjtíð . EB L 141, 11 .6 .1993, bls . 1 .
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b) 2 . mgr . 10 . gr . hljóði svo:

 „Samn ings að ila er heimilt að gefa leyfi til áframhaldandi rekstrar lánastofnana sem fyrir voru  
1 . janúar 1994, enda þótt eiginfé þeirra nái ekki þeim stofnfjár mörkum sem kveðið er á um í  
1 . og 2 . mgr . 9 . gr . Eiginféð má þá ekki verða minna en sem nemur hæsta gildi þess frá 2 . maí 
1992 að telja .“

c) Ákvæði 2 . og 3 . mgr . 38 . gr . gilda ekki .

d) Hvenær sem samn ings að ili tekur þá ákvörð un að stofna til viðræðna sam kvæmt 39 . gr . til skip-
unarinnar skal það tilkynnt sam eigin legu EES-nefndinni . Samn ings að ilar skulu hafa með sér sam-
ráð um aðgerðir, á vettvangi sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar, hvenær sem gagnkvæmir hags munir 
eru í húfi .“

2 . 31 . liður (til skip un ráðs ins 93/6/EBE) hljóði svo:

32006 L 0049: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/49/EB frá 14 . júní 2006 (Stjtíð . ESB  
L 177, 30 .6 .2006, bls . 201) .

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

 Í stað orðanna „til kynn ingardag sam kvæmt til skip un 93/6/EBE“ í annarri undirgrein 1 . mgr . 10 . gr . 
komi orðin „gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 7/94, en í henni er kveðið 
á um innfellingu til skip unar 93/6/EBE í samn ing inn“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2006/48/EB og 2006/49/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 7 . júní 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 (6∗) .

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 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



25 .9 .2008 Nr . 58/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 66/2008

frá 6. júní 2008

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) 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:

IX . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 51/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/18/EB frá 27 . mars 2007 um 2) 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB að því er tekur til þess hvort til teknar 
stofnanir falla utan gildissviðs hennar eða undir það og með ferða r á áhættuskuld bind ingum fjöl þjóð-
legra þróunarbanka (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í 14 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB) í IX . við auka við samn-
ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32007 L 0018: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/18/EB frá 27 . mars 2007 (Stjtíð . ESB L 87, 
28 .3 .2007, bls . 9) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2007/18/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 7 . júní 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∗) eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-
nefnd ar inn ar nr . 65/2008 frá 6 . júní 2008, hvort sem ber upp síðar .

4. gr.

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

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 49, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 22 .
(2) Stjtíð . ESB L 87, 28 .3 .2007, bls . 9 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 58/12 25 .9 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 67/2008

frá 6. júní 2008

um breyt ingu á XI. við auka (Fjar skipta þjón usta) 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:

XI . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 11/2008 1) 
frá 1 . febrúar 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/804/EB frá 6 . desem ber 2) 
2007 um breyt ingu á ákvörð un 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með 
rafrænum fjar skipta netum og -þjón ustu (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 5ci (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/627/EB) í XI . við-
auka við samn ing inn:

„– 32007 D 0804: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/804/EB frá 6 . desem ber 2007 (Stjtíð . ESB 
L 323, 8 .12 .2007, bls . 43) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2007/804/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 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 154, 12 .6 .2008, bls . 23, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 33, 12 .6 .2008, bls . 18 .
(2) Stjtíð . ESB L 323, 8 .12 .2007, bls . 43 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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25 .9 .2008 Nr . 58/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 68/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 52/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/756/EB frá 9 . nóvem ber 2007 2) 
um samþykkt sam eigin legrar forskriftar fyrir landsskrá öku tækja sem kveðið er á um í 4 . og 5 . mgr . 
14 . gr . í til skip unum 96/48/EB og 2001/16/EB (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37d (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/16/EB) í XIII . við-
auka við samn ing inn:

„37da . 32007 D 0756: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/756/EB frá 9 . nóvem ber 2007 um 
samþykkt sam eigin legrar forskriftar fyrir landsskrá öku tækja sem kveðið er á um í 4 . og 5 . mgr . 
14 . gr . í til skip unum 96/48/EB og 2001/16/EB (Stjtíð . ESB L 305, 23 .11 .2007, bls . 30) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2007/756/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 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 50, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 23 .
(2) Stjtíð . ESB L 305, 23 .11 .2007, bls . 30 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 58/14 25 .9 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 69/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 52/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 181/2008 frá 28 . febrúar 2) 
2008 um sérstakar ráð stafanir til fram kvæmdar reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 718/1999 um stefnu 
Banda lags ins varð andi flutningsgetu flotans er miðar að því að efla flutninga á skipgengum vatna-
leiðum (kerfisbundin útgáfa) (2) .

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr . 181/2008 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-3) 
arinnar (EB) nr . 805/1999 (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.

Liður 45b (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 805/1999) í XIII . við auka við samn ing inn hljóði 
svo:

„32008 R 0181: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 181/2008 frá 28 . febrúar 2008 um sérstakar 
ráð stafanir til fram kvæmdar reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 718/1999 um stefnu Banda lags ins varð andi 
flutningsgetu flotans er miðar að því að efla flutninga á skipgengum vatnaleiðum (kerfisbundin útgáfa) 
(Stjtíð . ESB L 56, 29 .2 .2008, bls . 8) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 181/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 50, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 23 .
(2) Stjtíð . ESB L 56, 29 .2 .2008, bls . 8 .
(3) Stjtíð . EB L 102, 17 .4 .1999, bls . 64 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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25 .9 .2008 Nr . 58/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 70/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 52/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 8/2008 frá 11 . desem ber 2) 
2007 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 3922/91 að því er varðar sam eigin legar tæknikröfur 
og stjórnsýslumeðferð sem gilda um flutningaflug (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66a (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 3922/91) í XIII . við auka við samn-
ing inn:

„– 32008 R 0008: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 8/2008 frá 11 . desem ber 2007 (Stjtíð . 
ESB L 10, 12 .1 .2008, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 8/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 50, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 23 .
(2) Stjtíð . ESB L 10, 12 .1 .2008, bls . 1 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 58/16 25 .9 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 71/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 52/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 549/2004 frá 10 . mars 2004 um setningu rammaákvæða 2) 
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 þjón ustu 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 flugumferðarstjórnarkerfisins (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 arinnar (EB) nr . 1315/2007 frá 8 . nóvem-3) 
ber 2007 um öryggiseftirlit með rekstrar stjórnun flugumferðar og um breyt ingu á reglu gerð (EB)  
nr . 2096/2005 (7) .

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 66y (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2150/2005):

 „66ya . 32007 R 1315: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1315/2007 frá 8 . nóvem ber 
2007 um öryggiseftirlit með rekstrar stjórnun flugumferðar og um breyt ingu á reglu gerð (EB)  
nr . 2096/2005 (Stjtíð . ESB L 291, 9 .11 .2007, bls . 16) .“

2 . Eftir far andi bætist við í lið 66x (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2096/2005):

„eins og henni var breytt með:

–  32007 R 1315: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1315/2007 frá 8 . nóvem ber 2007 
(Stjtíð . ESB L 291, 9 .11 .2007, bls . 16) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 1315/2007, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 50, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 23 .
(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 291, 9 .11 .2007, bls . 16 .
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



Nr . 58/18 25 .9 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 72/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 52/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 331/2008 frá 11 . apríl 2008 2) 
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.

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:

„– 32008 R 0331: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 331/2008 frá 11 . apríl 2008 (Stjtíð . ESB 
L 102, 12 .4 .2008, bls . 3) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 331/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 50, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 23 .
(2) Stjtíð . ESB L 102, 12 .4 .2008, bls . 3 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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25 .9 .2008 Nr . 58/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFNDARINNAR
nr. 73/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 56/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1013/2006 frá 14 . júní 2006 2) 
um flutning úrgangs (2) .

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr . 1013/2006 falla úr gildi 12 . júlí 2007 reglu gerð ráðs ins 3) 
(EBE) nr . 259/93 (3) og ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 94/774/EB (4), en þær gerðir hafa verið 
felldar inn í samn ing inn og ber því að fella þær úr samningnum .

Viðhalda ber efnislega núgildandi að lögun ar ákvæðum að því er varðar Liechtenstein vegna reglu-4) 
gerð ar (EBE) nr . 259/93 og ákvörð un ar 94/774/EB .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Liður 32c (reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 259/93) hljóði svo:

„32006 R 1013: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1013/2006 frá 14 . júní 2006 (Stjtíð . 
ESB L 190, 12 .7 .2006, bls . 1) .

Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við aðildarlögin frá 16 . apríl 
2003 að því er varðar Lettland (1 . liður B-þáttar í 10 . kafla VIII . við auka), Ungverjaland (1 . liður 
A-þáttar í 8 . kafla X . við auka), Möltu (1 . liður B-þáttar í 10 . kafla XI . við auka), Pólland (1 . liður 
B-þáttar í 13 . kafla XII . við auka) og Slóvakíu (1 . liður B-þáttar í 9 . kafla XIV . við auka) í tengslum við 
reglu gerð (EBE) nr . 259/93, að breyttu breytanda .

Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við aðildarlögin frá 25 . apríl 
2005 að því er varðar Búlgaríu (1 . liður B-þáttar í 10 . kafla VI . við auka) og Rúmeníu (1 . liður B-þáttar 
í 9 . kafla VII . við auka) í tengslum við reglu gerð (EBE) nr . 259/93, að breyttu breytanda .

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

a) Að því er varðar út flutn ing á úrgangi til endurnýtingar (2 . kafli IV . bálks reglu gerð arinnar) telst 
Liechtenstein land sem OECD-ákvörð un in tekur til .

b) Þegar um ræðir spilliefni sem send eru frá Liechtenstein til förgunar eða endurnýtingar í Sviss er 
heimilt að nota svissnesk til kynn ingar- og flutningsskjöl í stað stöðluðu eyðu blaðanna sem fylgja 
reglu gerð inni .

c) Orðin „eða tollsvæði EFTA-ríkjanna“ bætist við á eftir orðunum „tollsvæði Banda lags ins“ í  
29 . mgr . 2 . gr .“

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 54, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 25 .
(2) Stjtíð . ESB L 190, 12 .7 .2006, bls . 1 .
(3) Stjtíð . EB L 30, 6 .2 .1993, bls . 1 .
(4) Stjtíð . EB L 310, 3 .12 .1994, bls . 70 .
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2 . Í stað orðanna „og getið er um í reglu gerð (EBE) 259/93“ í lok málsliðar í að lögun ar ákvæðum með 
lið 32aa (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2000/532/EB) komi orðin „og getið er um í reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1013/2006“ .

3 . Texti liðar 32ca (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 94/774/EB) falli brott .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 1013/2006, 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 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



25 .9 .2008 Nr . 58/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFNDARINNAR
nr. 74/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 57/2008 1) 
frá 25 . apríl 2008 (1) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1372/2007 frá 23 . októ-2) 
ber 2007 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 577/98 um skipu lag vinnu markaðskönnunar í 
Bandalaginu (2) .

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1392/2007 frá 13 . nóvem-3) 
ber 2007 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 2223/96 að því er varðar send ingu gagna um 
þjóð hags reikninga (3) .

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 lið 18a (reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 577/98):

„– 32007 R 1372: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1372/2007 frá 23 . októ ber 2007 
(Stjtíð . ESB L 315, 3 .12 .2007, bls . 42) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 19d (reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 2223/96):

„– 32007 R 1392: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1392/2007 frá 13 . nóvem ber 2007 
(Stjtíð . ESB L 324, 10 .12 .2007, bls . 1) .“

3 . Að lögun ar liður d) í lið 19d (reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 2223/96) hljóði svo:

„Eftir far andi bætist við á eftir 27 . lið (Breska kon ungs ríkið) í við auka B undir fyrirsögninni „Undan-
þágur fyrir einstök aðild ar ríki“:

28 . Noregur

28 .1 . Undanþágur að því er varðar töflur

Tafla Breyta/þáttur Undanþága Tímabil undanþágu Fyrstu skil

Allar töflur Hag geiri S .1314 Engin gögn um 
hag geira S .1314 
(gögnin sam ein uð 
hag geira S .1311)

Öll tímabil Engin gögn send

(1) Stjtíð . ESB L 223, 21 .8 .2008, bls . 56, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 52, 21 .8 .2008, bls . 29 .
(2) Stjtíð . ESB L 315, 3 .12 .2007, bls . 42 .
(3) Stjtíð . ESB L 324, 10 .12 .2007, bls . 1 .

 2008/EES/58/14



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 58/22 25 .9 .2008

1, 8 Skipting S2: Önnur 
lönd

Fyrstu skil árið 
2009

Eldri gögn aðeins 
frá og með árinu 
1999

Fyrir 1999 Engin gögn send 
fyrir tíma bilið fyrir 
1999

Önnur ár: fyrstu skil 
árið 2009

3 Allar breytur eftir 
sund ur lið uð um 
atvinnu greinum A60

Gögn eftir A60 send 
á T+23

Öll tímabil Gögn eftir A60 send 
á T+23

6 Allar breytur/þættir Árið 1995: engin 
gögn send

1995 Engin gögn send

10, 12, 13 Allar breytur/þættir Engin gögn send 
fyrir árin 1995 og 
1996

Gögn send á T+28 
mánuðir

1995, 1996 Engin gögn send 
fyrir árin 1995 og 
1996

Töflur sendar á 
T+28 mánuðir

28 .2 . Undanþágur vegna einstakra breytna/þátta í töflunni

Tafla Breyta/þáttur Undanþága Tímabil undanþágu Fyrstu skil

6, 7 Fjár mála af leið ur
AF .34

Árin 1995–2009: 
engin gögn send

Fyrstu skil árið 
2011

1995–2009 Engin gögn send

6, 7 Við skipta lán og 
fyrir fram greiðsl ur 
AF .71

Annað AF .79

Árin 1995–2006: 
engin gögn send

Fyrstu skil árið 
2008

1995–2006 2008

“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr . 1372/2007 og 1392/2007, 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 7 . júní 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



25 .9 .2008 Nr . 58/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFNDARINNAR
nr. 75/2008

frá 6. júní 2008

um breyt ingu á bókun 30 við EES-samn ing inn, um sérstök ákvæði varð andi skipu-
lagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar

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:

Bókun 30 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 90/2004 frá 1) 
8 . júní 2004 (1) .

Hagskýrsluáætlun EES fyrir árin 1998 til 2002 á ekki lengur við og ber því að fella hana úr samn-2) 
ingnum .

Rétt er að ein falda framsetningu bókunar 30 .3) 

Sú einföldun má ekki hafa áhrif efnislega á samvinnu EES-ríkjanna á sviði hagskýrslugerðar á 4) 
árunum 2003 til 2007, sem kveðið er á um í bókun 30 sam kvæmt ákvörð un um sam eigin legu EES-
nefnd ar inn ar nr . 163/2003 (2) og 90/2004 (3) .

Rétt er að byggja hagskýrsluáætlun EES fyrir árin 2008 til 2012 á ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs- 5) 
 ins nr . 1578/2007/EB frá 11 . desem ber 2007 um hagskýrsluáætlun Banda lags ins 2008 til 2012 (4) og 
láta hana taka til þeirra liða áætlunarinnar sem nauð syn leg ir eru til þess að unnt sé að lýsa og fylgjast 
með öllum þeim efnahagslegu, félagslegu og um hverfislegu þáttum Evrópska efna hags svæðisins 
sem máli skipta .

Af þessum sökum ber að breyta bókun 30 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt 6) 
sér stað frá 1 . janúar 2008 að telja .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Bókun 30 breytist sem segir í við auka við ákvörð un þessa .

2. gr.

Nefndaskráin, sem samn ings að ilar hafa komið sér saman um og finna má í samþykktum vegna bókunar 
30 frá samningaviðræðum milli Efnahagsbanda lags Evrópu, Kola- og stálbanda lags Evrópu og aðild ar-
ríkja þeirra og EFTA-ríkjanna um Evrópska efna hags svæðið, hindrar ekki EFTA-ríkin frá þátttöku í starfi 
annarra nefnda eða stofnana EB í sam ræmi við 2 . mgr . 1 . gr . bókunar 30 með áorðnum breyt ingum sam-
kvæmt ákvörð un þessari .

3. 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 (5∗) .

Hún kemur til fram kvæmda frá 1 . janúar 2008 að telja .

(1) Stjtíð . ESB L 349, 25 .11 .2004, bls . 52, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 59, 25 .11 .2004, bls . 26 .
(2) Stjtíð . ESB L 41, 12 .2 .2004, bls . 64, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 7, 12 .2 .2004, bls . 43 .
(3) Stjtíð . ESB L 349, 25 .11 .2004, bls . 52, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 59, 25 .11 .2004, bls . 26 .
(4) Stjtíð . ESB L 344, 28 .12 .2007, bls . 15 .
(∗) 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 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .
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VIÐAUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 75/2008

Bókun 30 við samn ing inn hljóði svo:

„1. gr.

Almenn ákvæði

1 . Ráðstefna full trúa frá hagstofum samn ings að ila, Hagstofu Evrópu banda laganna (Eurostat) og hagskýrsluskrifstofu 
EFTA (ESO) skal leiða sam starf á sviði hagskýrslugerðar og semja áætlanir og verklagsreglur fyrir slíkt sam starf í 
góðu sam ræmi við áætlanir og verklagsreglur banda lags ins og fylgjast með fram kvæmd þeirra . Þessi ráðstefna og 
hagskýrsluáætlunarnefndin (HÁN) skulu skipuleggja störf sín í tengslum við bókun þessa á sam eigin legum fundum 
með heitinu HÁN/EES-ráðstefna í sam ræmi við sérstakar starfsreglur sem HÁN/EES-ráðstefnan setur .

2 . EFTA-ríkin skulu frá upphafi sam starfs um áætlanir og aðgerðir, sem um getur í bókun þessari, taka fullan þátt í 
starfi EB-nefnda og annarra stofnana sem eru fram kvæmda stjórn EB til aðstoðar við stjórnun og mótun þessara 
áætlana og aðgerða, þó án atkvæðisréttar .

3 . Hagskýrsluupp lýs ingar EFTA-ríkjanna skulu sendar Hagstofu Evrópu banda lags ins til varðveislu, vinnslu og 
dreifingar . Í þessu skyni skal ESO sjá til þess í náinni samvinnu við EFTA-ríkin og Eurostat að gögn frá EFTA-
ríkjunum séu send á réttan hátt og að þeim sé dreift til einstakra notendahópa eftir venjulegum leiðum sem hluta af 
EES-hagskýrslum .

4 . EFTA-ríkin skulu bera þann aukakostnað sem Eurostat hefur af varðveislu, vinnslu og dreifingu gagna frá þeim 
löndum .

5 . EFTA-ríkin skulu greiða hluta af almennum útgjöldum banda lags ins vegna þátttöku þessara ríkja í áætlunum og 
aðgerðum sem um getur í bókun þessari, öðrum en þeim sem tengjast varðveislu, dreifingu og vinnslu gagna í 
sam ræmi við staflið b) í 1 . mgr . 82 . gr . samn ings ins .

6 . Um meðferð hagskýrslna frá EFTA-ríkjunum skal fara eftir ákvæðum reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 322/97 frá  
17 . febrúar 1997 um hagskýrslur banda lags ins (Stjtíð . EB L 52, 22 .2 .1997, bls . 1) .

7 . ESO og Eurostat skulu semja árlega sam eigin lega skýrslu þar sem lagt er mat á árangur af mark miðum, forgangs-
röðun og aðgerðum sam kvæmt bókun þessari og skal skýrslan lögð fyrir HÁN/EES-ráðstefnuna sem um getur í  
1 . mgr . og sam eigin legu EES-nefndina .

2. gr.

Hagskýrsluáætlun 2003 til 2007

1 . Hagskýrsluáætlun banda lags ins 2003 til 2007, sbr . ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins sem um getur í 4 . mgr ., 
skal lögð til grund vall ar aðgerðum EES á sviði hagskýrslna frá 1 . janúar 2003 til 31 . desem ber 2007 . Öll meginsvið 
og hagskýrsluefnissvið í hagskýrsluáætlun banda lags ins 2003 til 2007 teljast skipta máli fyrir hagskýrslusam starf 
EES og geta EFTA-ríkin tekið fullan þátt í þeim .

2 . Frá 1 . janúar 2003 skal hagskýrsluskrifstofa EFTA semja ár hvert sérstaka árlega hagskýrsluáætlun EES í sam-
ráði við starfs hóp hagstofustjóra EFTA-ríkjanna . Hin árlega hagskýrsluáætlun EES skal samin sem hlutmengi og 
hliðstæða árlegrar vinnuáætlunar sem fram kvæmda stjórn in tekur saman í sam ræmi við ákvörð un Evrópu þingsins 
og ráðs ins sem um getur í 4 . mgr .

3 . Frá 1 . janúar 2003 skulu EFTA-ríkin greiða framlag í sam ræmi við staflið a) í 1 . mgr . 82 . gr . samn ings ins og 
tilheyrandi fjárhagsreglu gerð ir sem nemur 75 % af fjárhæðinni sem tilgreind er í fjárlagaliðum B5-600A og 
B5-600B eða liðum sem tekið hafa við af þeim (Stefna á sviði hagskýrslugagna) í fjárlögum banda lags ins .

4 . Eftir far andi lagagerðir Evrópu banda lags ins varða þessa bókun:

– 32002 D 2367: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 2367/2002/EB frá 16 . desem ber 2002 um hag-
skýrsluáætlun banda lags ins 2003 til 2007 (Stjtíð . EB L 358, 31 .12 .2002, bls . 1) eins og henni var breytt með:

– 32004 D 0787: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 787/2004/EB frá 21 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB  
L 138, 30 .4 .2004, bls . 12) .
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3. gr.

Hagskýrsluáætlun 2008 til 2012

1 . Hagskýrsluáætlun banda lags ins 2008 til 2012, sbr . ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins sem um getur í 4 . mgr ., 
skal lögð til grund vall ar aðgerðum EES á sviði hagskýrslna frá 1 . janúar 2008 til 31 . desem ber 2012 . Öll meginsvið 
og hagskýrsluefnissvið í hagskýrsluáætlun banda lags ins 2008 til 2012 teljast skipta máli fyrir hagskýrslusam starf 
EES og geta EFTA-ríkin tekið fullan þátt í þeim .

2 . Frá 1 . janúar 2008 skulu hagskýrsluskrifstofa EFTA og Eurostat semja sam eigin lega ár hvert sérstaka árlega 
hagskýrsluáætlun EES . Hin árlega hagskýrsluáætlun EES skal samin sem hlutmengi og hliðstæða árlegrar 
vinnuáætlunar sem fram kvæmda stjórn in tekur saman í sam ræmi við ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins sem um 
getur í 4 . mgr . Samþykkt hinnar árlegu hagskýrsluáætlunar EES skal eiga sér stað í sam ræmi við eigin máls með ferð 
hvers samn ings að ila um sig .

3 . Frá 1 . janúar 2008 skulu EFTA-ríkin greiða framlag í sam ræmi við staflið a) í 1 . mgr . 82 . gr . samn ings ins og 
tilheyrandi fjárhagsreglu gerð ir sem nemur 75 % af fjárhæðinni sem tilgreind er í fjárlagaliðum 29 02 03 og 
29 01 04 01 (Stefna á sviði hagskýrslugagna) í fjárlögum banda lags ins .

4 . Eftir far andi lagagerð Evrópu banda lags ins varðar þessa bókun:

–  32007 D 1578: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1578/2007/EB frá 11 . desem ber 2007 um hag-
skýrsluáætlun Banda lags ins 2008 til 2012 (Stjtíð . ESB L 344, 28 .12 .2007, bls . 15) .“
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 76/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 23/2005 frá 1) 
8 . febrúar 2005 (1) .

Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til ákvörð un ar Evrópu þingsins og 2) 
ráðs ins nr . 1150/2007/EB frá 25 . septem ber 2007 um að koma á fót sérstakri áætlun fyrir tímabilið 
2007–2013 um forvarnir og upp lýs ingar um vímuefni sem hluta af almennu áætluninni um grund-
vall ar réttindi og réttlæti (2) .

Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt sér 3) 
stað frá 1 . janúar 2008 að telja .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 1 . mgr . 16 . gr . bókunar 31 við samn ing inn:

„– 32007 D 1150: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1150/2007/EB frá 25 . septem ber 2007 um 
að koma á fót sérstakri áætlun fyrir tímabilið 2007–2013 um forvarnir og upp lýs ingar um vímuefni 
sem hluta af almennu áætluninni um grund vall ar réttindi og réttlæti (Stjtíð . ESB L 257, 3 .10 .2007,  
bls . 23) .“

2. gr.

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

Hún kemur til fram kvæmda frá 1 . janúar 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . 161, 23 .6 .2005, bls . 52, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 32, 23 .6 .2005, bls . 30 .
(2) Stjtíð . ESB L 257, 3 .10 .2007, bls . 23 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 77/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 23/2005 frá 1) 
8 . febrúar 2005 (1) .

Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til ákvörð un ar Evrópu þingsins og ráðs-2) 
ins nr . 1350/2007/EB frá 23 . októ ber 2007 um að koma á fót annarri aðgerðaáætlun Banda lags ins á 
sviði heil brigð is mála (2008–13) (2) .

Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt 3) 
sér stað frá 1 . janúar 2008 að telja .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 1 . mgr . 16 . gr . bókunar 31 við samn ing inn:

„– 32007 D 1350: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1350/2007/EB frá 23 . októ ber 2007 um að 
koma á fót annarri aðgerðaáætlun Banda lags ins á sviði heil brigð is mála (2008–13) (Stjtíð . ESB L 301, 
20 .11 .2007, bls . 3) .“

2. gr.

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

Hún kemur til fram kvæmda frá 1 . janúar 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . 161, 23 .6 .2005, bls . 52, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 32, 23 .6 .2005, bls . 30 .
(2) Stjtíð . ESB L 301, 20 .11 .2007, bls . 3 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 78/2008

frá 6. júní 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 sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 23/2005 frá 1) 
8 . febrúar 2005 (1) .

Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til ákvörð un ar fram kvæmda stjórn-2) 
arinnar 2007/875/EB frá 18 . desem ber 2007 um breyt ingu á ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins 
nr . 2119/98/EB og ákvörð un 2000/96/EB að því er varðar smitsjúk dóma sem eru skráðir í þessum 
ákvörð un um (2) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í öðrum undirlið 1 . mgr . 16 . gr . (ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 2119/98/
EB) í bókun 31 við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32007 D 0875: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/875/EB frá 18 . desem ber 2007 (Stjtíð . ESB 
L 344, 28 .12 .2007, bls . 48) .“

2. gr.

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

Hún kemur til fram kvæmda frá 1 . janúar 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 .

Gjört í Brussel 6 . júní 2008 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Alan Seatter

formaður .

(1) Stjtíð . 161, 23 .6 .2005, bls . 52, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 32, 23 .6 .2005, bls . 30 .
(2) Stjtíð . ESB L 344, 28 .12 .2007, bls . 48 .
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2008/EES/58/18



Nr . 58/30 25 .9 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem öðlast hafa gildi eftir að stjórn-
skipulegum skilyrðum hefur verið fullnægt samkvæmt 103. gr. EES-samningsins

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu 
EES-nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi 
stjórnskipulegum skilyrðum . Slík skilyrði voru gefin til kynna vegna ákvarðana í eftirfarandi töflu . 
Hlutaðeigandi samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að málsmeðferð innanlands sé lokið . 
Gildistökudagur hverrar ákvörðunar kemur fram í töflunni .

Ákvörðun
Dagsetn ing 
ákvörð unar

Prentsögn Lagagerðir sem felld ar eru inn í samn ing inn Gildis töku dagur

082/2004 8 .6 .2004 25 .11 .2004

Stjtíð . ESB L 349, bls . 39

EES-viðbætir nr . 59, bls . 15

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/96/EB frá 27 . janúar 
2003 um raf- og raf einda bún að ar úr gang

1 .2 .2006

014/2005 8 .2 .2005 23 .6 .2005

Stjtíð . ESB L 161, bls . 33

EES-viðbætir nr . 32, bls . 19

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 725/2004 frá  
31. mars 2004 um að efla vernd skipa og hafn ara ð stöðu

1 .4 .2007

023/2005 8 .2 .2005 23 .6 .2005

Stjtíð . ESB L 161, bls . 52

EES-viðbætir nr . 32, bls . 30

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 851/2004 frá  
21 . apríl 2004 um stofnun Sótt varna stofn un ar Evrópu

19 .5 .2005

031/2005 11 .3 .2005 28 .7 .2005

Stjtíð . ESB L 198, bls . 20

EES-viðbætir nr . 38, bls . 13

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/22/EB frá 31 . mars 
2004 um mæli tæki

1 .9 .2006

064/2005 29 .4 .2005 15 .9 .2005

Stjtíð . ESB L 239, bls . 48

EES-viðbætir nr . 46, bls . 30

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 809/2004 frá  
29 . apríl 2004 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2003/71/EB að því er varðar upp lýs ingar í út boðs lýs ing-
um, svo og snið þeirra, upp lýs ingar, felldar inn með til vís un, og 
birt ingu út boðs lýsing anna, svo og dreif ngu aug lýs inga 

1 .1 .2007

065/2005 29 .4 .2005 15 .9 .2005

Stjtíð . ESB L 239, bls . 50

EES-viðbætir nr . 46, bls . 31

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/39/EB frá 21 . apríl 
2004 um mark aði fyrir fjár mála gerninga og um breyt ingu á til-
skip un um ráðs ins 85/611/EBE og 93/6/EBE og til skip un Evrópu-
þings ins og ráðs ins 2000/12/EB og um niður fell ingu á til skip un 
ráðs ins 93/22/EBE

1 .8 .2007

070/2005 29 .4 .2005 15 .9 .2005

Stjtíð . ESB L 239, bls . 61

EES-viðbætir nr . 46, bls . 37

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/25/EB frá 21 . apríl 
2004 um yfr töku til boð

1 .8 .2007

102/2005 8 .7 .2005 24 .11 .2005

Stjtíð . ESB L 306, bls . 34

EES-viðbætir nr . 60, bls . 21

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/77/EB frá 27 . septem-
ber 2001 um að auka fram leiðslu raf magns með endur nýjan leg-
um orku gjöf um til notk un ar á innri raf orku mark aði

1 .9 .2006

105/2005 8 .7 .2005 24 .11 .2005

Stjtíð . ESB L 306, bls . 41

EES-viðbætir nr . 60, bls . 26

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/98/EB frá 17 . nóvem-
ber 2003 um endur notk un upp lýs inga frá hinu opin bera

1 .9 .2006

120/2005 30 .9 .2005 22 .12 .2005

Stjtíð . ESB L 339, bls . 26

EES-viðbætir nr . 66, bls . 15

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/109/EB frá 15 . desem-
ber 2004 um sam hæf ngu krafn a um gagn sæi í tengsl um við upp
lýs ing ar um út gef end ur verð bréfa sem eru skráð á skipu leg an 
mark að og um breyt ingu á til skip un 2001/34/EB

1 .6 .2007

 2008/EES/58/19
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146/2005 2 .12 .2005 23 .2 .2006

Stjtíð . ESB L 53, bls . 43

EES-viðbætir nr . 10, bls . 17

Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/796/EB frá  
11 . nóvem ber 2003 um að koma á fót evrópskum hópi eftir lits-
aðila með raf magni og gasi

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1228/2003 frá  
26 . júní 2003 um skil yrði fyrir að gangi að neti fyrir raf orku við-
skipti yfr landa mæri

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/55/EB frá 26 . júní 
2003 um sam eigin legar reglur um innri mark að inn fyrir jarð gas 
og um niður fell ingu á til skip un 98/30/EB

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/54/EB frá 26 . júní 
2003 um sam eigin legar reglur um innri mark að inn fyrir raf orku 
og um niður fell ingu á til skip un 96/92/EB

1 .6 .2007

152/2005 2 .12 .2005 23 .2 .2006

Stjtíð . ESB L 53, bls . 53

EES-viðbætir nr . 10, bls . 24

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/36/EB frá 21 . apríl 
2004 um öryggi loft fara frá þriðju lönd um sem nota flug velli 
Banda lags ins

1 .3 .2007

003/2006 27 .1 .2006 30 .3 .2006

Stjtíð . ESB L 92, bls . 22

EES-viðbætir nr . 17, bls . 4

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/108/EB frá  
15 . desem ber 2004 um sam ræm ingu laga aðild ar ríkj anna varð-
andi raf seg ul sviðs sam hæf og um niður fell ingu til skip un ar 
89/336/EBE

1 .3 .2007

010/2006 27 .1 .2006 30 .3 .2006

Stjtíð . ESB L 92, bls . 32

EES-viðbætir nr . 17, bls .11

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/54/EB frá 29 . apríl 
2004 um lág marks ör ygg is kröf ur fyrir jarð göng í sam evrópska 
vega kerf nu

1 .12 .2006

017/2006 27 .1 .2006 30 .3 .2006

Stjtíð . ESB L 92, bls . 46

EES-viðbætir nr . 17, bls .22

Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 854/2005/EB frá  
11 . maí 2005 um að koma á fót áætlun Banda lags ins til margra 
ára um að stuðla að örugg ari notk un Nets ins og nýrr ar Net tækni

16 .5 .2006

034/2006 10 .3 .2006 1 .6 .2006

Stjtíð . ESB L 147, bls . 51

EES-viðbætir nr . 28, bls . 20

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 884/2005 frá  
10 . júní 2005 um verk lags regl ur við fram kvæmd skoð ana fram-
kvæmda stjórn arinnar á sviði sigl inga verndar

1 .4 .2007

041/2006 10 .3 .2006 1 .6 .2006

Stjtíð . ESB L 147, bls . 64

EES-viðbætir nr . 28, bls .28

Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/387/EB frá 21 . apríl 
2004 um rekstrar sam hæfða, sam evrópska raf ræna þjón ustu hins 
opin bera við opin ber ar stjórn sýslu stofn an ir, fyrir tæki og borg ara 
(IDABC)

8 .6 .2006

051/2006 28 .4 .2006 29 .6 .2006

Stjtíð . ESB L 175, bls . 101

EES-viðbætir nr . 34, bls .13

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1158/2005 frá 6 . 
júlí 2005 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 1165/98 varð-
andi hag skýrsl ur til skamms tíma

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1161/2005 frá 6 . 
júlí 2005 um árs fjórð ungs lega sam an tekt á ófjár hags leg um reikn-
ing um eftir hag geirum

1 .1 .2007

059/2006 2 .6 .2006 7 .9 .2006

Stjtíð . ESB L 245, bls . 5

EES-viðbætir nr . 44, bls . 5

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvem-
ber 2005 um endur trygg ingu og um breyt ingu á til skip unum ráðs-
ins 73/239/EBE og 92/49/EBE, svo og til skip unum 98/78/EB og 
2002/83/EB

1 .6 .2007

064/2006 2 .6 .2006 7 .9 .2006

Stjtíð . ESB L 245, bls . 13

EES-viðbætir nr . 44, bls . 11

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/59/EB frá 15 . júlí 
2003 um grunn þjálf un og reglu bundna þjálf un öku manna til-
tek inna öku tækja til vöru eða far þega flutn inga, um breyt ingu á 
reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 3820/85 og til skip un ráðs ins 91/439/
EBE og um niður fell ingu á til skip un ráðs ins 76/914/EBE

1 .6 .2007

065/2006 2 .6 .2006 7 .9 .2006

Stjtíð . ESB L 245, bls . 16

EES-viðbætir nr . 44, bls . 13

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/65/EB frá 26 . októ ber 
2005 um að efla hafn arvernd

1 .4 .2007



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 58/32 25 .9 .2008

Ákvörðun
Dagsetn ing 
ákvörð unar

Prentsögn Lagagerðir sem felld ar eru inn í samn ing inn Gildis töku dagur

067/2006 2 .6 .2006 7 .9 .2006

Stjtíð . ESB L 245, bls . 18

EES-viðbætir nr . 44, bls . 15

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 549/2004 frá  
10 . mars 2004 um setn ingu ramma ákvæða um að koma á sam-
eigin legu, evrópsku flug um ferð ar svæði

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 550/2004 frá  
10. mars 2004 um að veita þjón ustu á sviði flug leið sögu á sam
eigin lega, evrópska flug um ferð ar svæð inu

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 551/2004 frá  
10 . mars 2004 um skipu lag og notkun loft rým is á sam eigin lega, 
evrópska flug um ferð ar svæð inu

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 552/2004 frá  
10. mars 2004 um rekstrar sam hæf evrópska flug um ferð ar stjórn
ar kerf sins

1 .2 .2007

068/2006 2 .6 .2006 7 .9 .2006

Stjtíð . ESB L 245, bls . 22

EES-viðbætir nr . 44, bls . 18

Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/51/EB frá 7 . septem-
ber 2005 um breyt ingu á XX . við auka við til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2004/17/EB og VIII . við auka við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/18/EB um opin ber inn kaup

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1564/2005 frá  
7 . septem ber 2005 um að taka upp stöðluð eyðu blöð fyrir birt-
ingu til kynn inga við opin ber inn kaup sam kvæmt til skip unum 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB og 2004/18/EB

Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/15/EB frá 7 . janúar 
2005 um ítar leg ar regl ur um beit ingu máls með ferð a r sem kveðið 
er á um í 30 . gr . til skip unar Evrópu þings ins og ráðs ins 2004/17/
EB um sam ræm ingu reglna um inn kaup stofn ana sem ann ast 
vatns veitu, orku veitu, flutn inga og póst þjón ustu

Reglu gerð fram kvæmda stjórn ar inn ar (EB) nr . 1874/2004 frá 28 . 
októ ber 2004 um breyt ingu á til skip un um Evrópu þings ins og 
ráðs ins 2004/17/EB og 2004/18/EB að því er varð ar beit ingu 
við mið un ar fjár hæða við út boð og gerð samn inga

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB frá 31 . mars 
2004 um sam ræm ingu reglna um inn kaup stofn ana sem ann ast 
vatns veitu, orku veitu, flutn inga og póst þjón ustu

Til skip un Evrópu þings ins og ráðs ins 2004/18/EB frá 31 . mars 
2004 um sam ræm ingu reglna um út boð og gerð opin berra verk-
samn inga, vöru samn inga og þjón ustu samn inga

18 .4 .2007

081/2006 7 .7 .2006 19 .10 .2006

Stjtíð . ESB L 289, bls . 12

EES-viðbætir nr . 52, bls . 11

Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/61/EB frá 30 . septem-
ber 2005 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þings ins og ráðs ins 
2002/98/EB að því er varðar kröf ur um rekjan leika og til kynn ing-
ar um alvar leg ar auka verk anir og alvar leg mein til vik

Til skip un fram kvæmda stjórn ar inna r 2005/62/EB frá 30 . septem-
ber 2005 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þings ins og ráðs ins 
2002/98/EB að því er varðar staðla og for skrift ir Banda lags ins 
sem varða gæða kerfi fyrir blóð þjón ustu stofn anir

1 .2 .2007

086/2006 7 .7 .2006 19 .10 .2006

Stjtíð . ESB L 289, bls . 21

EES-viðbætir nr . 52, bls . 17

Til skip un Evrópu þings ins og ráðs ins 2005/14/EB frá 11 . maí 
2005 um breyt ingu á til skip un um ráðs ins 72/166/EBE, 84/5/
EBE, 88/357/EBE og 90/232/EBE og á til skip un Evrópu þings-
ins og ráðs ins 2000/26/EB að því er varðar ábyrgð ar trygg ingu 
vél knú inna öku tækja 

1 .3 .2008

087/2006 7 .7 .2006 19 .10 .2006

Stjtíð . ESB L 289, bls . 23

EES-viðbætir nr . 52, bls . 19

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/60/EB frá 26 . októ ber 
2005 um ráð staf an ir gegn því að fjár mála kerf ið sé notað til pen-
inga þvætt is og til fjár mögn un ar hryðju verka starf semi

1 .4 .2007

088/2006 7 .7 .2006 19 .10 .2006

Stjtíð . ESB L 289, bls . 26

EES-viðbætir nr . 52, bls . 21

Til skip un Evrópu þings ins og ráðs ins 2003/41/EB frá 3 . júní 
2003 um starf semi og eftir lit með stofn un um sem sjá um líf eyr-
is greiðsl ur í ein stök um starfs grein um

12 .4 .2007

092/2006 7 .7 .2006 19 .10 .2006

Stjtíð . ESB L 289, bls . 33

EES-viðbætir nr . 52, bls . 26

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 2006/2004 frá  
27 . októ ber 2004 um sam vinnu milli inn lendra yfir valda sem 
bera ábyrgð á fram kvæmd laga um neyt enda vernd

1 .6 .2007
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124/2006 22 .9 .2006 30 .11 .2006

Stjtíð . ESB L 333, bls . 53

EES-viðbætir nr . 60, bls . 40

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/40/EB frá 29 . apríl 
2004 um lág marks kröf ur varð andi öryggi og holl ustu að því er 
varðar vá hrif sem starfs menn verða fyrir af völd um eðlis fræði-
legra áhrifa valda (raf segul sviðs) (18 . sértil skip un í skiln ingi  
1 . mgr . 16 . gr . til skip un ar 89/391/EBE)

1 .6 .2007

127/2006 22 .9 .2006 30 .11 .2006

Stjtíð . ESB L 333, bls . 59

EES-viðbætir nr . 60, bls . 43

Til skip un Evrópu þings ins og ráðs ins 2005/56/EB frá 26 . októ ber 
2005 um sam runa hluta félaga milli landa

1 .6 .2007

136/2006 27 .10 .2006 21 .12 .2006

Stjtíð . ESB L 366, bls . 79

EES-viðbætir nr . 64, bls . 8

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 676/2006 frá  
2 . maí 2006 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1980/2003 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þings ins og ráðs ins (EB) nr . 
1177/2003 um hag skýrsl ur Banda lags ins um tekjur og lífs kjör 
(EU-SILC) að því er varðar skil grein ing ar og upp færð ar skil-
grein ingar

Reglu gerð fram kvæmda stjórn ar innar (EB) nr . 698/2006 frá  
5 . maí 2006 um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 
530/1999 að því er varðar gæða mat á hag skýrsl um um upp bygg-
ingu launa og launa kostn aðar

Reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 701/2006 frá 25 . apríl 2006 um 
ná kvæm ar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr . 2494/95 
að því er varðar þau tíma bil sem verð kann an ir vegna sam ræmdr-
ar vísi tölu neyslu verðs skulu ná yfir

1 .6 .2007

150/2006 8 .12 .2006 29 .3 .2007

Stjtíð . ESB L 89, bls . 21

EES-viðbætir nr . 15, bls . 17

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/33/EB frá 26 . maí 
2003 um sam ræm ingu laga og stjórn sýslu fyrir mæla að ild ar ríkj-
anna varð andi aug lýs ingu tóbaks vara og kost un í tengsl um við 
þær

1 .10 .2007

151/2006 8 .12 .2006 29 .3 .2007

Stjtíð . ESB L 89, bls . 22

EES-viðbætir nr . 15, bls . 18

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/8/EB frá 11 . febrúar 
2004 um að auka fram leiðslu raf- og varma orku sem bygg ist á 
eftir spurn eftir not varma á innri orku markað inum og um breyt-
ingu á til skip un 92/42/EBE

1 .10 .2007

153/2006 8 .12 .2006 29 .3 .2007

Stjtíð . ESB L 89, bls . 25

EES-viðbætir nr . 15, bls . 20

Reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 1419/2006 frá 25 . septem ber 2006 um 
niður fell ingu reglu gerð ar (EBE) nr . 4056/86 sem setur nákvæmar 
reglur um beit ingu 85 . og 86 . gr . sátt mál ans gagn vart flutn ing-
um á sjó og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1/2003 að því er 
varðar rýmk un á gild is sviði hennar svo að hún taki til gesta flutn-
inga og al þjóð legr ar þjón ustu með leigu skip

1 .8 .2007

154/2006 8 .12 .2006 29 .3 .2007

Stjtíð . ESB L 89, bls . 27

EES-viðbætir nr . 15, bls . 22

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 561/2006 frá 
15 . mars 2006 um sam hæf ingu til tekinna ákvæða félags mála-
lög gjaf ar innar er varða flutninga á vegum og um breyt ingu á 
reglu gerð um ráðs ins (EBE) nr . 3821/85 og (EB) nr . 2135/98 og 
niður fell ingu á reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 3820/85

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/22/EB frá 15 . mars 
2006 um lág marksskil yrði fyrir fram kvæmd reglu gerð a ráðs ins 
(EBE) nr . 3820/85 og (EBE) nr . 3821/85 varð andi félags mála lög-
gjöf er varðar flutn inga starf semi á vegum og um nið ur fell ingu á 
til skip un ráðs ins 88/599/EBE

1 .5 .2008

021/2007 27 .4 .2007 9 .8 .2007

Stjtíð . ESB L 209, bls . 38

EES-viðbætir nr . 38, bls . 26

Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/73/EB frá 10 . ágúst 
2006 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þings ins og ráðs ins 
2004/39/EB að því er varðar skipu lagskröfur og rekstrar skil yrði 
fjár fest ing ar fyrir tækja og hugtök sem skil greind eru að því er 
varðar þá til skip un

Reglu gerð fram kvæmda stjórn ar inn ar (EB) nr . 1287/2006 frá 
10 . ágúst 2006 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þings ins og 
ráðs ins 2004/39/EB að því er varðar skyldur fjár fest ing ar fyrir-
tækja varð andi skýrslu hald, til kynn ing ar um við skipti, gagn sæi 
á mark aði, skrán ingu fjár mála gern inga á mark aði og hug tök sem 
eru skil greind að því er varðar þá til skip un

1 .6 .2008
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023/2007 27 .4 .2007 9 .8 .2007

Stjtíð . ESB L 209, bls . 42

EES-viðbætir nr . 38, bls . 28

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 851/2006 frá  
9 . júní 2006 um hvaða atriði skuli talin fram undir ein stök um lið-
um á eyðu blöð um fyrir bók halds yfir lit í I . við auka við reglu gerð 
ráðs ins (EBE) nr . 1108/70

1 .7 .2007

050/2007 8 .6 .2007 11 .10 .2007

Stjtíð . ESB L 266, bls . 8

EES-viðbætir nr . 48, bls . 6

Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/891/EB frá 4 . desem-
ber 2006 um notk un út gef enda verð bréfa í þriðju lönd um á 
upp lýs ing um sem tekn ar eru sam an sam kvæmt al þjóð lega viður-
kennd um reikn ings skila stöðlum

1 .3 .2008

143/2007 26 .10 .2007 10 .4 .2008

Stjtíð . ESB L 100, bls . 84

EES-viðbætir nr . 19, bls . 85

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 717/2007 frá 27 . 
júní 2007 um reiki á al menn um far síma net um innan Banda lags-
ins og um breyt ingu á til skip un 2002/21/EB

22 .12 .2007

146/2007 26 .10 .2007 10 .4 .2008

Stjtíð . ESB L 100, bls . 92

EES-viðbætir nr . 19, bls . 90

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB frá 13 . októ ber 
2003 um að koma á fót kerfi fyrir við skipti með heim ildir til los-
un ar gróður húsa loft teg unda innan Banda lags ins og um breyt ingu 
á til skip un ráðs ins 96/61/EB

Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/780/EB frá  
13 . nóvem ber 2006 um að kom ast hjá því að tví reikna skerð ingu 
á losun gróður húsa loft teg unda í kerfi Banda lags ins um við skipti 
með heim ildir til los unar, að því er varðar verk efn is tengd ar 
að gerðir sam kvæmt Kýótó bók un inni, í sam ræmi við til skip un 
Evrópu þings ins og ráðs ins 2003/87/EB

Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/156/EB frá 29 . janúar 
2004 um að setja við mið un ar reglur fyrir vökt un á los un gróð ur-
húsa loft teg unda og skýrslu gjöf um los un ina sam kvæmt til skip un 
Evrópu þings ins og ráðs ins 2003/87/EB

Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2216/2004 frá  
21 . desem ber 2004 um staðl að og varið skrán ing ar kerfi sam-
kvæmt til skip un Evrópu þings ins og ráðs ins 2003/87/EB og 
ákvörð un Evrópu þings ins og ráðs ins nr . 280/2004/EB

Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/101/EB frá  
27 . októ ber 2004 um breyt ingu á til skip un 2003/87/EB um að 
koma á fót kerfi fyrir við skipti með heim ild ir til los un ar gróð ur-
húsa loft teg unda innan Banda lags ins að því er varð ar verk efn is-
kerfi Kýótó bók un ar innar

29 .12 .2007


