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EES-STOFNANIR
SAm EIgIN LEgA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 127/2008

frá 5. desem ber 2008

um breyt ingu á VII. við auka (gagnkvæm viður kenn ing á starfsmenntun og hæfi) 
við EES-samn ing inn

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

með hlið sjón 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) VII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 50/2008 
frá 25. apríl 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 755/2008 frá 31. júlí 2008 
um breyt ingu á II. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/36/EB um viður kenn ing u 
á faglegri menntun og hæfi (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/36/EB) í VII. við auka 
við samn ing inn:

„– 32008 R 0755: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 755/2008 frá 31. júlí 2008 (Stjtíð. ESB 
L 205, 1.8.2008, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 755/2008, 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 6. desem 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∗), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin-
legu EES-nefnd ar inn ar nr. 142/2007 frá 26. októ ber 2007, hvort sem ber upp síðar.

(1) Stjtíð. ESB L 223, 21.8.2008, bls. 47, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 52, 21.8.2008, bls. 20.
(2) Stjtíð. ESB L 205, 1.8.2008, bls. 10.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

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

Gjört í Brussel 5. desember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAm EIgIN LEgU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 128/2008

frá 5. desem 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 hlið sjón 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) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 119/2008 
frá 7. nóvem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/65/EB frá 27. júní 2008 um 
breyt ingu á til skip un 91/439/EBE um ökuskír teini (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 24a (til skip un ráðs ins 91/439/EBE) í XIII. við auka við samn ing-
inn:

„– 32008 L 0065: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/65/EB frá 27. júní 2008 (Stjtíð. ESB L 168, 
28.6.2008, bls. 36).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/65/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 6. desem 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 5. desember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 110, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 168, 28.6.2008, bls. 36.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2009/EES/5/02



Nr. 5/4 29.1.2009EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 129/2008

frá 5. desem 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 hlið sjón 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) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 119/2008 
frá 7. nóvem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/217/EB frá 20. desem ber 2007 
um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „grunnvirki“ í samevrópska 
háhraðajárnbrautakerfinu (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/231/EB frá 1. febrúar 2008 
um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar rekstrar undirkerfi samevrópska háhraðajárn-
brauta kerfisins sem var samþykkt skv. 1. mgr. 6. gr. til skip unar ráðs ins 96/48/EB og um nið ur fellingu 
á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/734/EB frá 30. maí 2002 (3).

4) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2008/217/EB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2002/732/EB (4), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr 
samningnum.

5) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2008/231/EB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2002/734/EB (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.

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

1. Liður 37ac (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/732/EB) hljóði svo:

„32008 D 0217: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/217/EB frá 20. desem ber 2007 um 
tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „grunnvirki“ í samevrópska 
háhraðajárnbrautakerfinu (Stjtíð. ESB L 77, 19.3.2008, bls. 1).“

2. Liður 37ae (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/734/EB) hljóði svo:

„32008 D 0231: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/231/EB frá 1. febrúar 2008 um tækni for-
skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar rekstrar undirkerfi samevrópska háhraðajárn brauta kerfisins 
sem var samþykkt skv. 1. mgr. 6. gr. til skip unar ráðs ins 96/48/EB og um nið ur fellingu á ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2002/734/EB frá 30. maí 2002 (Stjtíð. ESB L 84, 26.3.2008, bls. 1).“

(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 110, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 77, 19.3.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 84, 26.3.2008, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 143.
(5) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 370.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2008/217/EB og 2008/231/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 6. desem 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 5. desember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

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. 130/2008

frá 5. desem 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 hlið sjón 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) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 126/2008 
frá 7. nóvem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 362/2008 frá 14. apríl 2008 um fram kvæmd á 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Banda lags ins um tekjur og 
lífskjör (ESB-SILC) að því er varðar skrá ársins 2009 um aukamarkbreytur um skort á efnislegum 
gæðum (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 365/2008 frá 23. apríl 2008 
um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir árin 2010, 2011 og 2012 fyrir vinnu markaðs-
könnunina sem kveðið er á um í reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 577/98 (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 
2008 um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 577/98 um skipu lag vinnu markaðskönnunar í 
Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009, notkun 
hlutaúrtaks við öflun gagna um  kerfislægar breytur og skil greiningu á við mið un ar fjórðungum (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 391/2008 frá 30. apríl 
2008 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 102/2007 um samþykkt forskriftar um sérstaka einingu um 
aðstæður innflytjenda og nánustu afkomenda þeirra á vinnu markaðnum fyrir árið 2008 (5).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18w (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 452/2008):

„18x. 32008 R 0362: Reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 362/2008 frá 14. apríl 2008 um fram kvæmd á 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Banda lags ins um 
tekjur og lífskjör (ESB-SILC) að því er varðar skrá ársins 2009 um aukamarkbreytur um skort 
á efnislegum gæðum (Stjtíð. ESB L 112, 24.4.2008, bls. 1).“

2. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 18al (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 207/2008):

„18am. 32008 R 0365: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 365/2008 frá 23. apríl 2008 
um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir árin 2010, 2011 og 2012 fyrir vinnu-
markaðskönnunina sem kveðið er á um í reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 112, 
24.4.2008, bls. 22).

(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 119, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 28.
(2) Stjtíð. ESB L 112, 24.4.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 112, 24.4.2008, bls. 22.
(4) Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57.
(5) Stjtíð. ESB L 117, 1.5.2008, bls. 15.
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18an. 32008 R 0377: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 2008 
um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 577/98 um skipu lag vinnu markaðskönnunar í 
Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009, 
notkun hlutaúrtaks við öflun gagna um  kerfislægar breytur og skil greiningu á við mið un ar-
fjórðungum (Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57).“

3. Eftir far andi bætist við í lið 18ak (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 102/2007):

„eins og henni var breytt með:

–  32008 R 0391: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 391/2008 frá 30. apríl 2008 (Stjtíð. 
ESB L 117, 1.5.2008, bls. 15).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 362/2008, 365/2008, 377/2008 og 391/2008, 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 6. desem 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 5. desember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

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. 131/2008

frá 5. desem 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 hlið sjón 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) XIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 126/2008 
frá 7. nóvem ber 2008 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 747/2008 frá 30. júlí 
2008 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 716/2007 um hagskýrslur 
Banda lags ins um skipu lag og starf semi erlendra hlutdeildarfélaga að því er varðar skil greiningar á 
könnunaratriðum og fram kvæmd atvinnu greinaflokkunar Evrópu banda laganna, 2. endursk. (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 19x (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 716/2007) í XXI. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 R 0747: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 747/2008 frá 30. júlí 2008 (Stjtíð. ESB 
L 202, 31.7.2008, bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 747/2008, 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 6. desem 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 5. desember 2008.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 119, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 28.
(2) Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 20.
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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