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EES-STOFNANIR
SAm EIgIN LEgA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFNDARINNAR
nr. 110/2008

frá 5. nóvember 2008

um breyt ingu á bókun 32 við EES-samn ing inn, um fjárhagsfyrirkomulag vegna 
framkvæmdar 82. gr.

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:

1) Þetta er í fyrsta skipti sem bókun 32 við samn ing inn er breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-
nefndarinnar.

2) Ráð Evrópu sam bands ins samþykkti 25. júní 2002 reglu gerð  (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 
2002 (1) um fjárhagsreglu gerð ina sem gildir um fjárlög Evrópu banda laganna, en henni hefur verið 
breytt með reglu gerð  (EB, KBE) nr. 1995/2006 (2) og reglu gerð  (EB) nr. 1525/2007 (3).

3) Ákvæði bókunar 32 þurfa að endurspegla nýja málsmeðferð sem kveðið er á um í reglu gerð  (EB, 
KBE) nr. 1605/2002.

4) Gera þarf betri grein fyrir málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í bókun 32, meðal annars gildandi 
eindögum.

5) Fjárframlög EFTA-ríkjanna skulu framvegis ekki greidd í tvennu lagi.

6) Fella þarf úrelt ákvæði úr bókun 32.

7) Af þessum sökum ber að breyta bókun 32 við samninginn.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Bókun 32 við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa.

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (4∗).

(1) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 390, 30.12.2006, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 343, 27.12.2007, bls. 9.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/79/01
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3. gr.

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

Gjört í Brussel 5. nóvember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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VIÐ AUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2008

Eftir far andi komi í stað núverandi texta bókunar 32 við samn ing inn:

„1. gr.

Tilhögun við ákvörð un fjár fram lags EFTA-ríkjanna fyrir hvert fjár hags ár (n)

1. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal senda fasta nefnd EFTA-ríkjanna eigi síðar en 31. janúar ár hvert 
(n–1) fjár hags áætlun sem tekur til starf semi sem koma á til fram kvæmdar á þeim tíma sem eftir er af við kom andi 
fjölára fjár hags ramma, ásamt áætlaðri fjár hags skuld bind ingu vegna þeirrar starf semi.

2. Fasta nefnd EFTA-ríkjanna skal senda fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna eigi síðar en 15. febrúar árið (n–1) 
skrá um starf semi á vegum Evrópu banda lags ins sem EFTA-ríkin vilja að skráð verði, í fyrsta skipti, í EES-við auka 
við drög að fjár laga frum varpi Evrópu sam bandsins fyrir fjár hags árið (n). Skráin skal lögð fram með fyrir vara um 
nýjar tillögur sem Evrópu banda lagið leggur fram á árinu (n–1) og um endanlega afstöðu EFTA-ríkjanna að því er 
varðar þátt töku í starf seminni.

3. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal eigi síðar en 15. maí ár hvert (n–1) greina fasta nefnd EFTA-ríkjanna 
frá afstöðu sinni að því er varðar beiðnir EFTA-ríkjanna um þátt töku í starf semi á fjár hags árinu (n) og láta fylgja 
eftir far andi upp lýs ingar:

a) Við mið un ar fjárhæðir sem tilgreindar eru „í upp lýs ingaskyni“ sem fjár hags - og greiðsluskuld bind ing á 
gjaldahlið í drögum að fjár laga frum varpi Evrópu sam bandsins vegna starf semi sem EFTA-ríkin taka þátt í eða 
hafa lagt fram ósk um að taka þátt í og reiknaðar eru í sam ræmi við ákvæði 82. gr. samn ings ins.

b) Áætlaðar fjárhæðir sem samsvara framlögum EFTA-ríkjanna og tilgreindar eru „í upp lýs ingaskyni“ á tekjuhlið 
í drögum að fjár laga frum varpi.

 Afstaða fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna skal sett fram með fyrir vara um hugs an leg t framhald á 
viðræðum um starf semi sem hún hefur ekki fallist á að EFTA-ríkin taki þátt í.

4. Fari svo að fjárhæðirnar, sem um getur í 3. mgr., sam ræmist ekki ákvæðum 82. gr. samn ings ins er fasta nefnd EFTA-
ríkjanna heimilt að óska eftir leið rétt ing u fyrir 1. júlí við kom andi árs (n–1).

5. Fjárhæðirnar, sem um getur í 3. mgr., skulu leið réttar þegar fjárlög Evrópu sam bandsins hafa verið samþykkt, að 
teknu fullu tilliti til ákvæða 82. gr. samn ings ins. Þessum leið réttu fjárhæðum skal komið á framfæri við fasta nefnd 
EFTA-ríkjanna án tafar.

6. Áður en 30 dagar eru liðnir frá birt ingu fjár laga  Evrópu sam bandsins í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins 
skulu formenn sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar staðfesta, með bréfa skiptum að frumkvæði fram kvæmda stjórn ar 
Evrópu banda laganna, að fjárhæðirnar, sem skráðar eru í EES-við auka við fjárlög Evrópu sam bandsins, sam ræmist 
ákvæðum 82. gr. samn ings ins.

7. Fasta nefnd EFTA-ríkjanna skal senda fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna eigi síðar en 1. júní fjár hags árið (n) 
upp lýs ingar um endanlega skiptingu fjár fram lagsins milli EFTA-ríkjanna. Sú skipting er bindandi.

 Hafi þessar upp lýs ingar ekki komið fram 1. júní fjár hags árið (n) gilda til bráða birgða hundraðshlutföll 
skiptingarinnar sem notuð var árið (n–1). Leið rétt ing ar skulu gerðar í sam ræmi við máls með ferð ina sem lýst er í 
4. gr.

8. Hafi sam eigin lega EES-nefndin ekki tekið ákvörð un um þátt töku EFTA-ríkjanna í starf semi sem skráð er í EES-
við auka við fjárlög Evrópu sam bandsins fyrir fjár hags árið (n) í síðasta lagi 10. júlí fjár hags árið (n), nema samið hafi 
verið um annan frest vegna sérstakra aðstæðna, eða berist ekki í síðasta lagi þann dag til kynn ing um að stjórn skipu-
legum fyrir vara á slíkri ákvörð un hafi verið aflétt, skal þátt töku EFTA-ríkjanna í við kom andi starf semi frestað til 
ársins (n+1), nema samið sé um annað.

9. Eftir að þátt taka EFTA-ríkjanna í til tekinni starf semi hefur verið ákveðin á fjárhagsárinu (n) skulu fjár fram lög 
EFTA-ríkjanna taka til allra greiðslna af við kom andi fjár laga liðum á því fjár hags ári, nema samið sé um annað.

2. gr.

Greiðsla á framlögum EFTA-ríkjanna

1. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal á grundvelli EES-við auka við fjárlög Evrópu sam bandsins, sem 
ákveðinn hefur verið í sam ræmi við ákvæði 6. og 7. mgr. 1. gr., senda út greiðslubeiðni fyrir hvert EFTA-ríki 
sem er reiknuð út sam kvæmt greiðsluskuld bind ingum og í sam ræmi við ákvæði 2. mgr. 71. gr. fjár hags reglu gerð - 
arinnar (1).

(1) Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjár hags reglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna 
(Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1).
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2. Greiðslubeiðnin skal berast EFTA-ríkjunum eigi síðar en 15. ágúst fjár hags árið (n) og skal hvert EFTA-ríki þar 
beðið að greiða fjár fram lag sitt eigi síðar en 31. ágúst það ár (n).

 Hafi fjárlög Evrópu sam bandsins ekki verið samþykkt fyrir 10. júlí fjár hags árið (n), eða daginn sem samið hefur 
verið um vegna sérstakra aðstæðna sam kvæmt 8. mgr. 1. gr., skal óskað greiðslu á grundvelli við mið un ar fjárhæðar 
sem fram kemur í drögum að fjár laga frum varpi. Leið rétt ing ar skulu gerðar í sam ræmi við máls með ferð ina sem lýst 
er í 4. gr.

3. Fjár fram lögin skulu tilgreind og greidd í EUR.

4. Í þessu skyni skal hvert EFTA-ríki stofna fyrir hönd fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna reikning í EUR hjá 
ríkissjóði landsins eða hverri þeirri stofnun annarri sem ríkið tilnefnir í þessum tilgangi.

5. Verði dráttur á greiðslum inn á reikninginn, sem um getur í 4. mgr., ber hlut að eigandi EFTA-ríki að greiða vexti sem 
Seðlabanki Evrópu notar vegna helstu endurfjár mögn un ar á sínum vegum, að viðbættu hálfu öðru prósentustigi. 
Miðað skal við gildandi vexti 1. júlí það ár sam kvæmt birt ingu í C-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins.

3. gr.

Fram kvæmdarskil yrði

1. Um nýtingu fjárskuld bind inga sem leiðir af þátt töku EFTA-ríkjanna fer eftir ákvæðum fjár hags reglu gerð arinnar.

2. Þegar um útboð er að ræða skal þátt taka heimil öllum aðild ar ríkjum EB svo og öllum EFTA-ríkjum að svo miklu 
leyti sem fjár mögn unin er sam kvæmt fjár laga liðum sem byggjast á þátt töku EFTA-ríkjanna.

4. gr.

Jöfnun fjár fram lags EFTA-ríkjanna með hliðsjón af fram kvæmd

1. Fjár fram lag EFTA-ríkjanna, sem ákveðið hefur verið fyrir hvern við kom andi fjár laga lið í sam ræmi við ákvæði  
82. gr. samn ings ins, skal haldast óbreytt allt við kom andi fjár hags ár (n).

2. Þegar reikningum fyrir hvert fjár hags ár hefur verið lokað skal fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna reikna fjár-
laga niðurstöðu EFTA-ríkjanna í tengslum við gerð ársreiknings fyrir árið (n+1), að teknu tilliti til:

a) greiðslna sem EFTA-ríkin hafa innt af hendi í sam ræmi við ákvæði 2. gr.,

b) hlutar EFTA-ríkjanna í heildarnýtingu fjárveitinga sam kvæmt fjár laga liðum sem samþykkt hefur verið að 
EFTA-ríkin taki þátt í, og

c) hvers kyns greiðslna á útgjöldum í tengslum við starf semi Evrópu banda laganna sem EFTA-ríkin inna af hendi 
hvert um sig og greiðslna sem þau inna af hendi í fríðu (t.d. skrifstofukostnaður).

3. Fara skal með fé, sem innheimtist frá utan að komandi aðilum sam kvæmt hverjum fjár laga lið sem samþykkt hefur 
verið að EFTA-ríkin taki þátt í, sem úthlutaðar tekjur á sama fjár laga lið í sam ræmi við staf lið f) í 1. mgr. 18. gr. 
fjár hags reglu gerð arinnar.

4. Jöfnun fjár fram laga EFTA-ríkjanna fyrir fjár hags árið (n) á grundvelli fjár laga niðurstöðunnar skal fara fram í 
tengslum við greiðslubeiðnir vegna fjár hags ársins (n+2) og byggjast á endanlegri skiptingu milli EFTA-ríkjanna á 
árinu (n).

5. Sam eigin lega EES-nefndin skal samþykkja viðbótarreglur um fram kvæmd ákvæða 1. og 4. mgr. eftir því sem 
nauðsyn krefur. Þetta á einkum við um gjöld sem tengjast starf semi Evrópu banda laganna og leggjast á EFTA-ríkin 
hvert um sig og greiðslur sem þau inna af hendi í fríðu.

5. gr.

Upp lýs ingar

1. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal láta fasta nefnd EFTA-ríkjanna í té í lok hvers ársfjórðungs útdrátt úr 
reikningsyfirliti sínu sem sýnir, bæði á tekju- og gjaldahlið, stöðu á fram kvæmd áætlana og annarra aðgerða sem 
EFTA-ríkin taka þátt í að fjár magna.

2. Við lok fjár hags ársins (n) skal fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna senda fasta nefnd EFTA-ríkjanna gögn um 
áætlanir og aðrar aðgerðir sem EFTA-ríkin taka þátt í að fjár magna og koma fram í við kom andi hefti ársreiknings 
sem gerður er í sam ræmi við ákvæði 126. og 127. gr. fjár hags reglu gerð arinnar.
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3. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna skal láta fasta nefnd EFTA-ríkjanna í té aðrar upp lýs ingar um fjár mál sem 
þau geta með réttu farið fram á vegna áætlana og annarra aðgerða sem þau taka þátt í að fjár magna.

6. gr.

Eftirlit

1. Um eftirlit með ákvörð un um og aðgengi að tekjum, sem og eftirlit með skuld bind ingum og útgjaldaáætlun í sam-
ræmi við þátt töku EFTA-ríkjanna, fer eftir ákvæðum stofnsáttmála Evrópu banda lags ins, fjár hags reglu gerð arinnar 
og viðeigandi reglu gerð a á þeim sviðum sem um getur í 76. og 78. gr. samn ings ins.

2. Endurskoðendur fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna og EFTA-ríkjanna skulu koma á viðeigandi tilhögun 
til þess að auðvelda eftirlit með tekjum og gjöldum sem tengjast þátt töku EFTA-ríkjanna í starf semi Evrópu banda-
laganna í sam ræmi við ákvæði 1. mgr.

7. gr.

Upp lýs ingar um verga landsfram leiðslu sem taka ber tillit til við útreikning á „hlutfallsstuðli“

Gögn um verga landsfram leiðslu á markaðsvirði, sem um getur í 82. gr. samn ings ins, skulu vera hin sömu og birt eru 
sem niðurstaða af fram kvæmd 76. gr. samn ings ins.“
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 111/2008

frá 7. nóvem ber 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:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2008 frá 
26. septem ber 2008 (1).

2) Í staf lið b) í 6. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. við auka kemur fram að með fyrirvara um 
fjárhagsskuld bind ingar skuli gin- og klaufaveikibóluefnabanki banda lags ins vera bóluefnabanki fyrir 
alla samn ings að ila.

3) Í staf lið b) í 6. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. við auka er kveðið á um að viðræður skuli fara 
fram milli samn ings að ila er miði að því að leysa öll vandamál svo sem þau er varða vinnuskil yrði, 
fjárhags mál, mótefnaskipti, hugs an leg a notkun mótefna og skyndiskoðanir.

4) Til skip un ráðs ins 2003/85/EB frá 29. septem ber 2003 um ráð stafanir Banda lags ins vegna eftirlits 
með gin- og klaufaveiki, um nið ur fellingu á til skip un 85/511/EBE og ákvörð un um 89/531/EBE og 
91/665/EBE og um breyt ingu á til skip un 92/46/EBE (2) hefur verið felld inn í samn ing inn.

5) Gera ber grein fyrir tilhögun í tengslum við aðgang Norðmanna að mótefnisvaka- og bóluefnabanka 
banda lags ins vegna gin- og klaufaveiki með tilliti til ákvæða 83. gr. til skip unar 2003/85/EB.

6) Ákvörð un þessi á ekki að taka til Íslands eða Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi komi í stað að lögun ar ákvæðanna í lið 1a (til skip un ráðs ins 2003/85/EB) í hluta 3.1 í I. kafla 
I. við auka:

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

a) Ákvæði 83. gr. gilda með eftirtöldum að lögun ar ákvæðum:

1. Fram kvæmda stjórn in mun koma upp lýs ingum um magn og gæði fyrirliggjandi birgða af 
mótefnisvökum í mótefnisvakabanka banda lags ins til aðild ar ríkjanna og Noregs á vettvangi 
fastanefndar um matvælaferli og heilbrigði dýra.

2. Sé fyrirhugað að styrkja varnarráð stafanir með neyðarbólusetningu er lögbæru stjórn valdi í Noregi 
heimilt að leggja fram ítarlega beiðni um samsetningu og afhend ingu bóluefna sem framleidd eru 
úr mótefnisvökum í mótefnisvakabanka banda lags ins, þ.e. tilgreina tegund, magn og umbúnað 
bóluefnisins sem þörf er á til tekið tímabil.

3. Fram kvæmda stjórn in mun, eftir því sem við verður komið með hliðsjón af birgðum banda lags ins 
af mótefnavökum og bóluefnum og að teknu tilliti til faraldursfræðiástands í banda lags ríkjunum 
og Noregi, sjá til þess að samsetning, fram leiðsla, átöppun, merking og afhend ing viðeigandi 
mótefnisvaka fari fram án tafar eða svo skjótt sem við verður komið, sam kvæmt skilmálum 
gildandi samninga við fram leiðanda mótefnavakanna.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2003, bls. 1.
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4. Óski Norðmenn eftir meira en 500 000 skömmtum eða 50 % birgða af einum eða fleiri mótefna-
vökum, hvort sem er meira, er heimilt, með hliðsjón af faraldursfræðiástandi, að bera málið undir 
aðild ar ríki EB á vettvangi fastanefndar um matvælaferli og heilbrigði dýra

5. Norðmenn fallast á að taka á sig kostnað vegna eftirtalinna atriða:

– flutnings mótefnavaka frá geymslustað að starfstöð fram leiðanda þar sem samsetning og 
frágangur bóluefnanna á að fara fram,

– samsetningar og fram leiðslu bóluefnanna, að meðtöldum viðbótarprófunum sem kunna að 
reynast nauð syn leg ar eða móttakandí óskar eftir,

– átöppunar og merkingar bóluefnanna og flutnings þeirra á afhend ingarstaðinn sem tilgreindur 
er í beiðninni,

– tafarlausrar endurnýjunar mótefnavakanna, sem notaðir eru, með mótefnavökum sam kvæmt 
sömu forskrift (sermigerð, staðgerð, Seed Master stofn) og af að minnsta kosti samsvarandi 
gæðum (hreinleiki, virkni o.s.frv.) og uppruna (fram leiðandi, markaðsleyfi).

  Fram leiðandi skal senda reikninginn til við kom andi lögbærs stjórn valds í Noregi. Þar skal koma 
fram kostnaður vegna hvers einstaks liðar sem getið er hér á undan. Senda skal fram kvæmda-
stjórn inni afrit reiknings til þess að unnt sé að sannreyna og tryggja að farið sé að skilmálum 
gildandi samninga. Fram kvæmda stjórn in mun senda stjórn völdum í Noregi upp lýs ingar um 
niðurstöðu þess mats.

b) Í A-hluta XI. við auka bætist orðið „Noregur“ við í skránni um aðild ar ríki sem nýta sér þjón-
ustu veirufræðideildar dönsku dýralæknastofnunarinnar (Danmarks Veterinærinstitut, Afdeling for 
virusforskning) í Lindholm.“

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 8. nóvem ber 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 (1∗).

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 7. nóvember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 112/2008

frá 7. nóvem ber 2008

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) og 
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:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 26/2008 frá 
14. mars 2008 (1).

2) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 106/2008 
frá 26. septem ber 2008 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 
um til teknar, flúraðar gróður húsaloft tegundir (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 9a (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/205/EB) í XVII. kafla 
II. við auka við samn ing inn:

„9b. 32006 R 0842: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um til-
teknar, flúraðar gróður húsaloft tegundir (Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1).

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

Ákvæði 6. gr. gilda ekki.“

2. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 21ap (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/381/EB) í XX. við-
auka við samn ing inn:

„21aq. 32006 R 0842: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um til-
teknar, flúraðar gróður húsaloft tegundir (Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1).

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

 Ákvæði 6. gr. gilda ekki.“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 842/2006, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

(1) Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2008, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 42, 10.7.2008, bls. 9.
(2) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 22.
(3) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1.
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4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 8. nóvem ber 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 (1∗).

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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 113/2008

frá 7. nóvem ber 2008

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) 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:

VI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 103/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 101/2008 frá 4. febrúar 2) 
2008 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um fram kvæmd reglu gerð ar 
(EBE) nr. 1408/71 um beitingu almanna trygg inga reglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi 
einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðild ar ríkja (2), ásamt leið rétt ing um sem 
birt ust í Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 65.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 2. lið (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 574/72) í VI. við auka við samn ing-
inn:

„– 32008 R 0101: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 101/2008 frá 4. febrúar 2008 (Stjtíð. 
ESB L 31, 5.2.2008, bls. 15) með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 65.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 101/2008, með leið rétt ing um sem birt ust í Stjtíð. ESB 
L 56, 29.2.2008, bls. 65, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 18.
(2) Stjtíð. ESB L 31, 5.2.2008, bls. 15.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 114/2008

frá 7. nóvem ber 2008

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) og XIX. við auka (Neytendavernd) 
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. 81/2008 1) 
frá 4. júlí 2008 (1).

XIX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 88/2008 2) 
frá 4. júlí 2008 (2).

Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/64/EB frá 13. nóvem ber 3) 
2007 um greiðsluþjón ustu á innri markaðnum, um breyt ingu á til skip unum 97/7/EB, 2002/65/EB, 
2005/60/EB og 2006/48/EB og um nið ur fellingu til skip unar 97/5/EB (3).

Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2007/64/EB falla úr gildi 1. nóvem ber 2009 ákvæði til skip unar 4) 
97/5/EB (4), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum 
þannig að breyt ingin öðlist gildi 1. nóvem ber 2009.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 16d (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/10/EB):

„16e. 32007 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/64/EB frá 13. nóvem ber 2007 um 
greiðsluþjón ustu á innri markaðnum, um breyt ingu á til skip unum 97/7/EB, 2002/65/EB, 
2005/60/EB og 2006/48/EB og um nið ur fellingu til skip unar 97/5/EB (Stjtíð. ESB L 319, 
5.12.2007, bls. 1).“

2. Eftir far andi bætist við í lið 23b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/60/EB):

„eins og henni var breytt með:

– 32007 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/64/EB frá 13. nóvem ber 2007 (Stjtíð. 
ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í 14. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB) og lið 31e 
(til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/65/EB):

„– 32007 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/64/EB frá 13. nóvem ber 2007 (Stjtíð. 
ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1).“

4. Texti liðar 16a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/5/EB) falli brott þannig að breyt ingin öðlist 
gildi 1. nóvem ber 2009.

(1) Stjtíð. ESB L 280, 23.10.2008, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 64, 23.10.2008, bls. 5.
(2) Stjtíð. ESB L 280, 23.10.2008, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 64, 23.10.2008, bls. 18.
(3) Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 43, 14.2.1997, bls. 25.
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2. gr.

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 3a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/7/EB):

„– 32007 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/64/EB frá 13. nóvem ber 2007 (Stjtíð. 
ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1).“

2. Texti liðar 7c (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/5/EB) falli brott þannig að breyt ingin öðlist 
gildi 1. nóvem ber 2009.

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2007/64/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 8. nóvem ber 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 (1∗).

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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Sam eigin leg yfirlýsing samn ings að ila

vegna ákvörð un ar nr. 114/2008

um að fella til skip un 2007/64/EB inn í samn ing inn

„Samn ings að ilar viðurkenna sérstöðu Liechtensteins, en hún er einkum fólgin í því að Liechtenstein 
og Sviss gerðu með sér samning árið 1980 um að Liechtenstein skyldi tilheyra gjaldmiðilssvæði Sviss. 
Greiðslur fara því um svissnesk greiðslukerfi. Nauð syn leg t er að taka fullt tillit til þessara almennu 
aðstæðna.“
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 115/2008

frá 7. nóvem ber 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. 84/2008 1) 
frá 4. júlí 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/286/EB frá 17. mars 2008 um 2) 
breyt ingu á ákvörð un 2007/176/EB að því er varðar skrá yfir staðla og/eða forskriftir fyrir rafræn 
fjar skipta net og -þjón ustu, svo og tilheyrandi aðstöðu og þjón ustu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við lið 5cy (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/176/EB) í XI. við auka við samn-
ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 D 0286: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/286/EB frá 17. mars 2008 (Stjtíð. ESB L 93, 
4.4.2008, bls. 24).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2008/286/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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 280, 23.10.2008, bls. 18, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 64, 23.10.2008, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 93, 4.4.2008, bls. 24.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 116/2008

frá 7. nóvem ber 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. 104/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 324/2008 frá 9. apríl 2) 
2008 um endurskoðaðar verklagsreglur um fram kvæmd skoðana fram kvæmda stjórn arinnar á sviði 
siglingaverndar (2).

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 324/2008 falla úr gildi ákvæði reglu gerð ar (EB) 3) 
nr. 884/2005 (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.

Eftir far andi komi í stað texta liðar 56r (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 884/2005) í  
XIII. við auka við samn ing inn:

„32008 R 0324: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 324/2008 frá 9. apríl 2008 um 
endurskoðaðar verklagsreglur um fram kvæmd skoðana fram kvæmda stjórn arinnar á sviði siglingaverndar 
(Stjtíð. ESB L 98, 10.4.2008, bls. 5).

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

Eftir far andi bætist við í 3. mgr. 5. gr.:

„Við eftirlit er fram kvæmda stjórn inni heimilt að kalla til úttektarmenn einstakra landa sam kvæmt skrám 
EFTA-ríkjanna og Eftir lits stofn un EFTA að kalla til úttektarmenn einstakra landa sam kvæmt skrám aðild-
ar ríkja Evrópu sam bandsins.

Fram kvæmda stjórn inni og Eftir lits stofn un EFTA er heimilt að bjóða hvor annarri þátttöku í eftirliti sem 
athuganda.“ “

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 324/2008, 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 8. nóvem ber 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 309, 20.11.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 98, 10.4.2008, bls. 5.
(3) Stjtíð. ESB L 148, 11.6.2005, bls. 25.
(∗) 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.



18.12.2008 Nr. 79/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 117/2008

frá 7. nóvem ber 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. 104/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 540/2008 frá 16. júní 2008 2) 
um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 336/2006 um að hrinda 
í fram kvæmd ákvæðum al þjóð lega kóðans um öryggisstjórnun skipa innan Banda lags ins að því er 
varðar snið eyðu blaða (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 56u (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 336/2006) í XIII. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 R 0540: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 540/2008 frá 16. júní 2008 (Stjtíð. ESB 
L 157, 17.6.2008, bls. 15).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 540/2008, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 157, 17.6.2008, bls. 15.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 118/2008

frá 7. nóvem ber 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. 104/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2320/2002 frá 16. desem ber 2002 um sam eigin legar 2) 
reglur um flug vernd í almenningsflugi (2) var felld inn í samn ing inn sam kvæmt ákvörð un sam eigin-
legu EES-nefnd ar inn ar nr. 61/2004 frá 26. apríl 2004 (3) 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. 358/2008 frá 22. apríl 3) 
2008 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 622/2003 um ráð stafanir til að framfylgja sam eigin legum 
grunnreglum um flug vernd (4).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66i (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 622/2003) í  
XIII. við auka við samn ing inn:

„– 32008 R 0358: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 358/2008 frá 22. apríl 2008 (Stjtíð. ESB 
L 111, 23.4.2008, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 358/2008, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 277, 26.8.2004, bls. 175, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 26.8.2004, bls. 159.
(4) Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2008, bls. 5.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 119/2008

frá 7. nóvem ber 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. 104/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 287/2008 frá 28. mars 2) 
2008 um framlengingu á gildis tímanum sem um getur í 3. mgr. 2. gr. c. í reglu gerð (EB) nr. 1702/ 
2003 (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

„66pa. 32008 R 0287: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 287/2008 frá 28. mars 2008 um 
framlengingu á gildis tímanum sem um getur í 3. mgr. 2. gr. c. í reglu gerð (EB) nr. 1702/2003 
(Stjtíð. ESB L 87, 29.3.2008, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 287/2008, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 87, 29.3.2008, bls. 3.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 120/2008

frá 7. nóvem ber 2008

um breyt ingu á XV. við auka (Ríkis að stoð) 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:

XV. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 55/2007 1) 
frá 8. júní 2007 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 800/2008 frá 6. ágúst 2) 
2008 þar sem tilgreindir eru til teknir flokkar aðstoð ar sem sam rýmast sam eigin lega markaðnum til 
beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans (reglu gerð um almenna hópundan þágu) (2).

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 800/2008 falla úr gildi ákvæði reglu gerð ar fram kvæmda-3) 
stjórn arinnar (EB) nr. 1628/2006 (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samningnum.

Gildis tími reglu gerð a (EB) nr. 68/2001 (4) 4), 70/2001 (5) og 2204/2002 (6) er útrunninn, en þessar 
gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því að fella þær úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti liðar 1d (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 68/2001), liðar 1f (reglu gerð fram-
kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 70/2001), liðar 1g (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB)  
nr. 2204/2002) og liðar 1i (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1628/2006) falli brott  
1. janúar 2009 ásamt tilheyrandi fyrirsögnum.

2. Eftir far andi bætist við á eftir lið 1i (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1628/2006):

„Aðstoð við lítil og meðal stór fyrir tæki, til rann sókna, þróunar og nýsköpunar, 
vegna um hverf is vernd ar, til svæðisbundinnar fjár fest ingar, til að efla framtak 

kvenna, atvinnu og þjálfun

1j. 32008 R 0800: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 800/2008 frá 6. ágúst 2008 þar sem 
tilgreindir eru til teknir flokkar aðstoð ar sem sam rýmast sam eigin lega markaðnum til beitingar 
87. og 88. gr. sáttmálans (reglu gerð um almenna hópundan þágu) (Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2008,  
bls. 3).

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

a) Í stað orðanna „1. mgr. 87. gr. sáttmálans“ komi orðin „1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins“.

b) Í stað orðanna „87. og 88 gr. sáttmálans“ komi orðin „61. og 62 gr. EES-samn ings ins“.

c) Í stað orðanna „3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ komi orðin „3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins“.

d) Í stað orðanna „a-liður 3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ komi orðin „a-liður 3. mgr. 61. gr. EES-
samn ings ins“.

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 48, 11.10.2007, bls. 12.
(2) Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2008, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 302, 1.11.2006, bls. 29.
(4) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 20.
(5) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33.
(6) Stjtíð. EB L 337, 13.12.2002, bls. 3.
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e) Í stað orðanna „c-liður 3. mgr. 87. gr. sáttmálans“ komi orðin „c-liður 3. mgr. 61. gr. EES-
samn ings ins“.

f) Að því er varðar EFTA-ríkin komi í stað orðanna „3. mgr. 88. gr. sáttmálans“ orðin „3. mgr. 
1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól“.

g) Í stað hugtaksins „sam rým an legur sam eigin lega markaðnum“ komi hugtakið „sam rým an legur 
fram kvæmd EES-samn ings ins“.

h) Í stað hugtaksins „fram kvæmda stjórn in“ komi hugtakið „lögbært sam keppn is yfir vald í skiln-
ingi 62. gr. EES-samn ings ins“.

i) Í stað hugtaksins „skrár Banda lags ins“ komi hugtakið „skrár á yfir ráðasvæði sem fellur undir 
ákvæði EES-samn ings ins“.

j) Í stað orðanna „I. við auki við sáttmálann“ komi orðin „sem er að finna í viðbæti við þennan 
við auka falla undir ákvæði EES-samn ings ins“.

k) Í stað hugtaksins „fjárframlög Banda lags ins“ komi hugtakið „fjárframlög Banda lags ins eða 
EES“.

l) Þó að vísað sé til lög gjafar Evrópu banda laganna þýðir það ekki að EFTA-ríkjunum sé skylt að 
hlíta ákvæðum þeirrar lög gjafar hafi hún ekki verið felld inn í samn ing inn.“

3. Í stað orðanna „g) í lið 1f“ í fyrirsögn viðbætisins komi orðin „j) í lið 1f“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 800/2008, 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 8. nóvem ber 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 (1∗).

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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 121/2008

frá 7. nóvem ber 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. 106/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2077/2004 frá 3. desem-2) 
ber 2004 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar 
notkun hjálparefna við vinnslu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 21aa (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2037/2000) í 
XX. við auka við samn ing inn:

„– 32004 R 2077: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2077/2004 frá 3. desem ber 2004 (Stjtíð. 
ESB L 359, 4.12.2004, bls. 28).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 2077/2004, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 22.
(2) Stjtíð. ESB L 359, 4.12.2004, bls. 28.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 122/2008

frá 7. nóvem ber 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. 106/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1379/2007 frá 26. nóvem ber 2) 
2007 um breyt ingu, í því skyni að taka tillit til tækniframfara og breyt inga sem hafa verið samþykktar 
sam kvæmt Basel-samningnum, á I. við auka A, I. við auka B, VII. við auka og VIII. við auka við reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006 um flutning úrgangs (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 32c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006) í XX. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32007 R 1379: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1379/2007 frá 26. nóvem ber 2007 
(Stjtíð. ESB L 309, 27.11.2007, bls. 7).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1379/2007, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 22.
(2) Stjtíð. ESB L 309, 27.11.2007, bls. 7.
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 123/2008

frá 7. nóvem ber 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. 108/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 2) 
um hagskýrslur um skipu lag fyrir tækja (endurútgáfa) (2).

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 295/2008 falla úr gildi ákvæði reglu gerð ar (EB, KBE)  3) 
nr. 58/97 (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.

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

1. Eftir far andi komi í stað texta 1. liðar (reglu gerð ráðs ins (EB, KBE) nr. 58/97):

„32008 R 0295: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 um hag-
skýrslur um skipu lag fyrir tækja (endurútgáfa) (Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13).

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

Stjórn völd í Liechtenstein þurfa ekki að taka saman gögn sam kvæmt ákvæðum þessarar reglu gerð ar, 
nema að því er varðar sundurliðaða einingu fyrir grunnhagtölur um lýðfræði fyrir tækja í sam ræmi við 
staf lið a) í 2. mgr. 3. gr.

Þeim ber að senda umbeðin gögn í fyrsta sinn fyrir árið 2009.“

2. Eftir far andi bætist við í lið 20c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1893/2006):

„eins og henni var breytt með:

–  32008 R 0295: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 (Stjtíð. 
ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 295/2008, 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 8. nóvem ber 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 309, 20.11.2008, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13.
(3) Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2008/EES/79/14



18.12.2008 Nr. 79/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.

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

Gjört í Brussel 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.



Nr. 79/26 18.12.2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 124/2008

frá 7. nóvem ber 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. 108/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 453/2008 frá 23. apríl 2008 2) 
um ársfjórðungslegar hagskýrslur um laus störf í Bandalaginu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 18ub (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 10/2008) í XXI. við-
auka við samn ing inn:

„18v. 32008 R 0453: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 453/2008 frá 23. apríl 2008 um 
ársfjórðungslegar hagskýrslur um laus störf í Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 234).

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

 Þessi reglu gerð tekur ekki til Liechtensteins.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 453/2008, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 234.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 125/2008

frá 7. nóvem ber 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. 108/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 452/2008 frá 23. apríl 2008 2) 
um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og sí mennt un (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 18v (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 453/2008) í XXI. við-
auka við samn ing inn:

„18w. 32008 R 0452: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 452/2008 frá 23. apríl 2008 um gerð 
og þróun hagskýrslna um menntun og sí mennt un (Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 227).

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

 Stjórn völd í Liechtenstein þurfa ekki að taka saman gögn sam kvæmt ákvæðum þessarar reglu gerð ar 
nema að því er varðar gögn um grunnskólastig.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 452/2008, 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 8. nóvem ber 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 7. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 227.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 126/2008

frá 7. nóvem ber 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. 108/2008 1) 
frá 26. septem ber 2008 (1).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 2) 
um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnu greinum (CPA) og um nið ur fellingu á reglu gerð 
ráðs ins (EBE) nr. 3696/93 (2).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 472/2008 frá 29. maí 2008 3) 
um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 1165/98 varð andi hagskýrslur til skamms tíma að því 
er varðar fyrsta grunnárið sem notað er fyrir tímaraðir sam kvæmt atvinnu greinaflokkun Evrópu-
banda laganna (NACE), 2. endursk., og að því er varðar sundurliðun, framsetningu, fyrsta við mið un-
ar tímabilið og við mið un ar tímabilið fyrir tímaraðir fram til ársins 2009 sem skulu sendar sam kvæmt 
atvinnu greinaflokkun Evrópu banda laganna (NACE), 2. endursk. (3).

Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 606/2008 frá 26. júní 2008 4) 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 831/2002 um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 322/97 
um hagskýrslur Banda lags ins, að því er varðar aðgang að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum, í 
vísindaskyni (4).

Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 451/2008 féll úr gildi 1. janúar 2008 reglu gerð ráðs ins 5) 
(EBE) nr. 3696/93 (5), 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.

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

1. Eftir far andi komi í stað texta liðar 20b (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 3696/93):

 „32008 R 0451: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 um að koma 
á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnu greinum (CPA) og um nið ur fellingu á reglu gerð ráðs ins (EBE)  
nr. 3696/93 (Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 2c (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1503/2006):

„2d. 32008 R 0472: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 472/2008 frá 29. maí 2008 um 
fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 1165/98 varð andi hagskýrslur til skamms tíma að því 
er varðar fyrsta grunnárið sem notað er fyrir tímaraðir sam kvæmt atvinnu greinaflokkun Evrópu-
banda laganna (NACE), 2. endursk., og að því er varðar sundurliðun, framsetningu, fyrsta við-
mið un ar tímabilið og við mið un ar tímabilið fyrir tímaraðir fram til ársins 2009 sem skulu sendar 
sam kvæmt atvinnu greinaflokkun Evrópu banda laganna (NACE), 2. endursk. (Stjtíð. ESB L 140, 
30.5.2008, bls. 5).“

(1) Stjtíð. ESB L 309, 20.11.2008, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 20.11.2008, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65.
(3) Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2008, bls. 5.
(4) Stjtíð. ESB L 166, 27.6.2008, bls. 16.
(5) Stjtíð. EB L 342, 31.12.1993, bls. 1.
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3. Eftir far andi undirliður bætist við í 17b (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 831/2002):

„– 32008 R 0606: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 606/2008 frá 26. júní 2008 (Stjtíð. 
ESB L 166, 27.6.2008, bls. 16).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 451/2008, 472/2008 og 606/2008, 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 8. nóvem ber 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 (1∗).

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 7. nóvember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 79/30 18.12.2008

Leiðréttingar á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar

– Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 167/2007 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (EES-viðbætir nr. 26, 8.5.2008, 
bls. 28)

 Í stað orðanna „flutning á flugi“ í 3. lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 167/2007 komi orðin „yfir færslu upplýsinga um flug“.

– Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2008 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (EES-viðbætir nr. 42, 10.7.2008, 
bls. 15)

 Í stað orðsins „aðskilnað“ í 3. lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 30/2008 komi orðið „rásabreidd“.


