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Nr. 70/1

EES-STOFNANIR
Sameiginlega EES-nefndin

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 97/2010

2010/EES/70/01

frá 1. október 2010
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2010 frá
30. apríl 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/97/EB frá 3. ágúst 2009 um
breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til
7. gr. tilskipana ráðsins 2002/53/EB og 2002/55/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal
að lágmarki taka til og lágmarksskilyrðin vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna í land
búnaði og grænmetistegunda (2).

3)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/145/EB frá 26. nóvember 2009
um tilteknar undanþágur sem varða samþykki fyrir staðaryrkjum og yrkjum í landbúnaði, sem
hefð er fyrir því að rækta á tilteknum stöðum og svæðum og eru í hættu vegna erfðatæringar, og
fyrir yrkjum grænmetis, sem hafa ekkert raunverulegt gildi í ræktun í viðskiptaskyni, en hafa verið
þróuð til ræktunar við sérstök skilyrði og um setningu fræs af þessum staðaryrkjum og yrkjum á
markað (3).

4)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði III. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB) og 15. lið
(tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB) í 1. hluta:
„– 32009 L 0097: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/97/EB frá 3. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB
L 202, 4.8.2009, bls. 29).“

(1)
(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 11, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 14.
Stjtíð. ESB L 202, 4.8.2009, bls. 29.
Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2009, bls. 44.
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2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 54. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/109/EB) í
2. hluta:
„55. 32009 L 0145: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/145/EB frá 26. nóvember 2009 um
tilteknar undanþágur sem varða samþykki fyrir staðaryrkjum og yrkjum í landbúnaði, sem hefð
er fyrir því að rækta á tilteknum stöðum og svæðum og eru í hættu vegna erfðatæringar, og fyrir
yrkjum grænmetis, sem hafa ekkert raunverulegt gildi í ræktun í viðskiptaskyni, en hafa verið
þróuð til ræktunar við sérstök skilyrði og um setningu fræs af þessum staðaryrkjum og yrkjum á
markað (Stjtíð ESB L 312, 27.11.2009, bls. 44).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipana 2009/97/EB og 2009/145/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(*)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 98/2010

Nr. 70/3

2010/EES/70/02

frá 1. október 2010
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2010 frá
30. apríl 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 637/2009 frá 22. júlí 2009
um setningu framkvæmdarreglna um hversu vel nafngiftir eiga við um yrki af tegundum nytjaplantna
í landbúnaði og grænmetistegunda (kerfisbundin útgáfa) (2).

3)

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar (EB) nr. 637/2009 fellur úr gildi reglugerð framkvæmdastjórn
arinnar (EB) nr. 930/2000 (3) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana
úr samningnum.

4)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Texti 18. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 930/2000) í 2. hluta III. kafla I. viðauka við
samninginn hljóði svo:
„32009 R 0637: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 637/2009 frá 22. júlí 2009 um setningu
framkvæmdarreglna um hversu vel nafngiftir eiga við um yrki af tegundum nytjaplantna í landbúnaði og
grænmetistegunda (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 10).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Vísanir í aðrar gerðir í reglugerðinni teljast gildar að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar gerðir
hafa verið felldar inn í samninginn.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 637/2009, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð
indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).

(1)
(2)
(3)
(*)

Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 11, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 14.
Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 10.
Stjtíð. EB L 108, 5.5.2000, bls. 3.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

16.12.2010
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 99/2010

Nr. 70/5

2010/EES/70/03

frá 1. október 2010
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2010 frá
30. apríl 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/198/ESB frá 6. apríl 2010 um
að leysa Lettland undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipunum ráðsins 66/402/EBE
og 2002/57/EB að því er varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus
annuus L. (2).

3)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir 79. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/786/EB)
undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í III. kafla I. viðauka við samninginn:
„80. 32010 D 0198: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. apríl 2010 um að leysa Lettland undan
tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipunum ráðsins 66/402/EBE og 2002/57/EB að því er
varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L. (Stjtíð. ESB L 87,
7.4.2010, bls. 34).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2010/198/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 11, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 14.
Stjtíð. ESB L 87, 7.4.2010, bls. 34.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

16.12.2010

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 100/2010

Nr. 70/7

2010/EES/70/04

frá 1. október 2010
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við
EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2010 frá
2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 178/2010 frá 2. mars 2010
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 401/2006 að því er varðar jarðhnetur, önnur olíufræ, trjáhnetur,
apríkósukjarna, lakkrís og jurtaolíu (2).

3)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi bætist við í lið 54zzzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006) í XII. kafla
II. viðauka við samninginn:
„eins og henni var breytt með:
–

32010 R 0178: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 178/2010 frá 2. mars 2010 (Stjtíð. ESB
L 52, 3.3.2010, bls. 32).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 178/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 4.
Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 32.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 101/2010

16.12.2010

2010/EES/70/05

frá 1. október 2010
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við
EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2010 frá
2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/159/ESB frá 16. desember 2009
um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga hann
að tækniframförum (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 76/768/EBE) í XVI. kafla II. viðauka við samn
inginn:
„– 32009 L 0159: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/159/ESB frá 16. desember 2009 (Stjtíð. ESB
L 336, 18.12.2009, bls. 29).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/159/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 38, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 6.
Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 29.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 102/2010

Nr. 70/9

2010/EES/70/06

frá 1. október 2010
um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

X. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2010 frá
2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/767/EB frá 16. október
2009 um ráðstafanir sem greiða fyrir notkun rafrænnar málsmeðferðar með upplýsinga- og þjón
ustumiðstöðvum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á innri
markaðnum (2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 299, 14.11.2009, bls. 18.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/739/EB) í X. viðauka
við samninginn:
„1b. 32009 D 0767: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/767/EB frá 16. október 2009 um ráð
stafanir sem greiða fyrir notkun rafrænnar málsmeðferðar með upplýsinga- og þjónustumiðstöðvum
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum
(Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 36), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 299, 14.11.2009,
bls. 18.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2009/767/EB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 299,
14.11.2009, bls. 18, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 9.
Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 36.
Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 103/2010

16.12.2010

2010/EES/70/07

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/40/EB frá 6. maí 2009 um
prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (2).

3)

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/40/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 96/96/EB (3) en sú gerð
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Textinn í lið 16a (tilskipun ráðsins 96/96/EB) í XIII. viðauka við samninginn hljóði svo:
„32009 L 0040: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/40/EB frá 6. maí 2009 um prófanir á
aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (Stjtíð. ESB L 141, 6.6.2009, bls. 12).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/40/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(3)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 141, 6.6.2009, bls. 12.
Stjtíð. EB L 46, 17.2.1997, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 104/2010

Nr. 70/11

2010/EES/70/08

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/810/EB frá 22. september 2008
um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
561/2006 (2).

3)

Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/810/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
93/173/EBE (3) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði XIII. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 24e (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006):
„24ea. 32009 D 0810: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/810/EB frá 22. september 2008 um
útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 561/2006 (Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2009, bls. 9).“
2. Textinn í lið 20a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/173/EBE) falli brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2009/810/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(3)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2009, bls. 9.
Stjtíð. EB L 72, 25.3.1993, bls. 33.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 105/2010

16.12.2010

2010/EES/70/09

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 164/2010 frá 25. janúar
2010 um tækniforskriftir fyrir rafrænar tilkynningar skipa, sem sigla á skipgengum vatnaleiðum, sem
um getur í 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/44/EB um samræmda upplýsingaþjón
ustu um ár (RIS) á skipgengum vatnaleiðum í Bandalaginu (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 49ac (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 416/2007) í
XIII. viðauka við samninginn:
„49ad. 32010 R 0164: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 164/2010 frá 25. janúar 2010 um
tækniforskriftir fyrir rafrænar tilkynningar skipa, sem sigla á skipgengum vatnaleiðum, sem um
getur í 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/44/EB um samræmda upplýsingaþjónustu
um ár (RIS) á skipgengum vatnaleiðum í Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 57, 6.3.2010, bls. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) nr. 164/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 57, 6.3.2010, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 106/2010

Nr. 70/13

2010/EES/70/10

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1163/2009 frá 30. nóvember
2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002 um að flýta innleiðingu
á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutningaskip með einföldum
byrðingi (2).

3)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/491/EB frá 16. júní 2009 um
viðmiðanir sem styðjast skal við þegar skera þarf úr um það hvenær frammistaða stofnunar, sem
kemur fram fyrir hönd fánaríkis, geti talist stofna öryggi og umhverfinu í óviðunandi hættu (3).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði XIII. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56m (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002):
„– 32009 R 1163: Reglugerð (EB) nr. 1163/2009 frá 30. nóvember 2009 (Stjtíð. ESB L 314,
1.12.2009, bls. 13).“
2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 55b (tilskipun ráðsins 94/57/EB):
„55ba. 32009 D 0491: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/491/EB frá 16. júní 2009 um
viðmiðanir sem styðjast skal við þegar skera þarf úr um það hvenær frammistaða stofnunar,
sem kemur fram fyrir hönd fánaríkis, geti talist stofna öryggi og umhverfinu í óviðunandi
hættu (Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 6).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1163/2009 og ákvörðunar 2009/491/EB, sem verður birtur
í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).

(1)
(2)
(3)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 13.
Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 6.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

16.12.2010

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 107/2010

Nr. 70/15

2010/EES/70/11

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur
um flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 2320/2002 (2) var felld inn
í samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2009 (3) frá 29. maí 2009,
ásamt sértækum aðlögunarákvæðum fyrir tiltekin lönd.

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1254/2009 frá 18. desem
ber 2009 um að setja viðmiðanir sem gera aðildarríkjunum kleift að veita undanþágur frá sameigin
legum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi og að samþykkja annars konar verndarráð
stafanir (4).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66hc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 72/2010) í
XIII. viðauka við samninginn:
„66hd. 32009 R 1254: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1254/2009 frá 18. desember 2009
um að setja viðmiðanir sem gera aðildarríkjunum kleift að veita undanþágur frá sameiginlegum
grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi og að samþykkja annars konar verndarráðstafanir
(Stjtíð. ESB L 338, 19.12.2009, bls. 17).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Reglugerð þessi gildir frá gildistökudegi síðustu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
um að fella inn í samninginn ráðstafanir sem eru nauðsynlegar vegna beitingar reglugerðar (EB)
nr. 300/2008.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1254/2009, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 2. október 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (5*).

(1)
(2)
(3)
(4)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
Stjtíð. ESB L 232, 3.9.2009, bls. 25, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 47, 3.9.2009, bls. 27.
Stjtíð. ESB L 338, 19.12.2009, bls. 17.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

16.12.2010

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 108/2010

Nr. 70/17

2010/EES/70/12

frá 1. október 2010
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem
er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í
XIII. viðauka við samninginn:
„– 32010 R 0273: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010 (Stjtíð.
ESB L 84, 31.3.2010, bls. 25).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 273/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 2. október 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 25.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 109/2010

16.12.2010

2010/EES/70/13

frá 1. október 2010
um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum,
vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XVIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2009/13/EB frá 16. febrúar 2009 um framkvæmd samnings
sem Samtök skipaeigenda í Evrópubandalaginu (ECSA) og Samband félaga flutningaverkamanna í
Evrópu (ETF) hafa gert með sér um samþykktina um vinnuskilyrði farmanna, 2006, og um breytingu
á tilskipun 1999/63/EB (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði XVIII viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi bætist við í lið 32b (tilskipun ráðsins 1999/63/EB):
„eins og henni var breytt með:
–

32009 L 0013: Tilskipun ráðsins 2009/13/EB frá 16. febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009,
bls. 30).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 32i (tilskipun ráðsins 2005/47/EB):
„32j. 32009 L 0013: Tilskipun ráðsins 2009/13/EB frá 16. febrúar 2009 um framkvæmd samnings sem
Samtök skipaeigenda í Evrópubandalaginu (ECSA) og Samband félaga flutningaverkamanna
í Evrópu (ETF) hafa gert með sér um samþykktina um vinnuskilyrði farmanna, 2006, og um
breytingu á tilskipun 1999/63/EB (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009, bls. 30).“
3. Fyrsti undirliðurinn (lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og
Konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins) í 24.
lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/94/EB) falli brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/13/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 15.
Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009, bls. 30.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

Nr. 70/19

Nr. 70/20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 110/2010

16.12.2010

2010/EES/70/14

frá 1. október 2010
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2010
frá 12. mars 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 275/2010 frá 30. mars
2010 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 að því er varðar
viðmiðanir við gæðamat á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1l (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 251/2009) í
XXI. viðauka við samninginn:
„1m. 32010 R 0275: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 275/2010 frá 30. mars 2010 um
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 að því er varðar viðmiðanir
við gæðamat á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (Stjtíð. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 275/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 143, 10.6.2010, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 30, 10.6.2010, bls. 39.
Stjtíð. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 111/2010

Nr. 70/21

2010/EES/70/15

frá 1. október 2010
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2010
frá 12. mars 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 220/2010 frá 16. mars
2010 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2013 til 2015 fyrir vinnu
markaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18ao (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 20/2009) í
XXI. viðauka við samninginn:
„18ap. 32010 R 0220: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 220/2010 frá 16. mars 2010 um
samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2013 til 2015 fyrir vinnumarkaðskönnunina
sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 67, 17.3.2010, bls. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 220/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 143, 10.6.2010, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 30, 10.6.2010, bls. 39.
Stjtíð. ESB L 67, 17.3.2010, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/22

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 112/2010

16.12.2010

2010/EES/70/16

frá 1. október 2010
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2010
frá 12. mars 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2010 frá 23. apríl 2010
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 862/2007 um hagskýrslur Banda
lagsins um fólksflutninga og alþjóðlega vernd að því er varðar skilgreiningu á flokkum þegar hópuð
eru saman fæðingarlönd, lönd fyrri fastrar búsetu, lönd næstu fastrar búsetu og ríkisföng (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18ap (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 220/2010) í
XXI. viðauka við samninginn:
„18aq. 32010 R 0351: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2010 frá 23. apríl 2010 um
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 862/2007 um hagskýrslur Bandalags
ins um fólksflutninga og alþjóðlega vernd að því er varðar skilgreiningu á flokkum þegar hópuð
eru saman fæðingarlönd, lönd fyrri fastrar búsetu, lönd næstu fastrar búsetu og ríkisföng (Stjtíð.
ESB L 104, 24.4.2010, bls. 37).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 351/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(1)
(2)
(*)

Stjtíð. ESB L 143, 10.6.2010, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 30, 10.6.2010, bls. 39.
Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2010, bls. 37.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 113/2010

Nr. 70/23

2010/EES/70/17

frá 1. október 2010
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2010
frá 2. júlí 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 243/2010 frá
23. mars 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því
er varðar endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS-stöðlum) (2).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 244/2010 frá
23. mars 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því
er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 2 (3).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í
XXII. viðauka við samninginn:
„– 32010 R 0243: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 243/2010 frá 23. mars 2010 (Stjtíð.
ESB L 77, 24.3.2010, bls. 33),
–

32010 R 0244: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 244/2010 frá 23. mars 2010 (Stjtíð.
ESB L 77, 24.3.2010, bls. 42).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 243/2010 og 244/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (4*).

(1)
(2)
(3)
(*)

Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 52, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 22.
Stjtíð. ESB L 77, 24.3.2010, bls. 33.
Stjtíð. ESB L 77, 24.3.2010, bls. 42.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 70/24

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. október 2010.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

16.12.2010

16.12.2010

EES-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

Nr. 70/25

2010/EES/70/18

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EESnefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi stjórn
skipulegum skilyrðum. Slík skilyrði voru gefin til kynna vegna neðangreindra ákvarðana. Hlutaðeigandi
samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að málsmeðferð innanlands sé lokið. Gildistöku
dagur hverrar ákvörðunar kemur fram í töflunni.
Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

20/2007

27.4.2007

9.8.2007
Stjtíð. ESB L 209, bls. 36
EES-viðbætir nr. 38, bls. 25

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/46/EB
frá 14. júní 2006 um breytingu á tilskipunum ráðs
ins 78/660/EBE um ársreikninga félaga af tiltekinni
gerð, 83/349/EBE um samstæðureikninga, 86/635/
EBE um ársreikninga og samstæðureikninga banka
og annarra fjármálastofnana og 91/674/EBE um
ársreikninga og samstæðureikninga vátrygginga
félaga

1.8.2010

127/2007

28.9.2007

21.2.2008
Stjtíð. ESB L 47, bls. 58
EES-viðbætir nr. 9, bls. 44

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB
frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera
út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins
90/220/EBE

1.11.2010

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Gildistökudagur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/623/
EB frá 24. júlí 2002 um leiðbeiningar sem bætast við
II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðs
ins 2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera
út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins
90/220/EBE
Ákvörðun ráðsins 2002/811/EB frá 3. október 2002
um leiðbeiningar sem bætast við VII. viðauka við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB um
sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og nið
urfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE
Ákvörðun ráðsins 2002/812/EB frá 3. október
2002 um snið samantektarskýrslu um tilkynningu í
tengslum við að setja erfðabreyttar lífverur á markað
sem vörur eða hluta af vörum samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB
Ákvörðun ráðsins 2002/813/EB frá 3. október 2002
um snið samantektarskýrslu um tilkynningu, að því
er varðar tilkynningar um sleppingu erfðabreyttra
lífvera út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja
þær á markað, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2001/18/EB
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/701/
EB frá 29. september 2003 um eyðublað fyrir
greinargerð um niðurstöður, er varða sleppingu
erfðabreyttra háplantna út í umhverfið í öðrum
tilgangi en að setja þær á markað, samkvæmt tilskip
un Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/204/
EB frá 23. febrúar 2004 þar sem mælt er fyrir um
nákvæma tilhögun við vinnslu skránna yfir upplýs
ingar um erfðabreytingar á erfðabreyttum lífverum
sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2001/18/EB
133/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 27
EES-viðbætir nr. 19, bls. 34

Engar gerðir

1.5.2010

Nr. 70/26

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

134/2007

26.10.2007

Prentsögn

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 33
EES-viðbætir nr. 19, bls. 39

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar
meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla

16.12.2010

Gildistökudagur

1.5.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1304/2003 frá 23. júlí 2003 um þá málsmeðferð
sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu skal nota þegar
beiðnum um vísindalegar álitsgerðir er vísað til
hennar
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1642/2003 frá 22. júlí 2003 um breytingu á reglu
gerð (EB) nr. 178/2002
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/478/
EB frá 29. apríl 2004 um samþykkt almennrar
áætlunar um áfallastjórnun á sviði matvæla og fóðurs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2230/2004 frá 23. desember 2004 um ítarlegar
reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002 að því er varðar
net stofnana sem starfa á sviðum sem falla undir
hlutverk Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 575/2006 frá 7. apríl 2006 um breytingu á reglu
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 að
því er varðar fjölda og heiti fastra sérfræðinganefnda
á vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
Ákvörðun ráðsins 2006/478/EB frá 19. júní
2006 um skipun helmings stjórnarmanna í stjórn
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
135/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 44
EES-viðbætir nr. 19, bls. 51

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðis
reglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar
til manneldis
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/33/
EB frá 21. október 2002 um breytingu á tilskipunum
ráðsins 90/425/EBE og 92/118/EBE að því er varðar
heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 808/2003 frá 12. maí 2003 um breytingu á reglu
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem
ekki eru ætlaðar til manneldis
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 809/2003 frá 12. maí 2003 um bráðabirgða
ráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar
vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð
sem er notaður í myltingarstöðvar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 810/2003 frá 12. maí 2003 um bráðabirgða
ráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar
vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð
sem er notaður í lífgasstöðvum

1.5.2010

16.12.2010

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 811/2003 frá 12. maí 2003 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 að því er varðar bann við endurvinnslu,
þegar um er að ræða eina og sömu fisktegundina,
gröft og brennslu aukaafurða úr dýrum svo og til
teknar bráðabirgðaráðstafanir
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 446/2004 frá 10. mars 2004 um niðurfellingu
nokkurra ákvarðana varðandi aukaafurðir úr dýrum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 668/2004 frá 10. mars 2004 um breytingu á til
teknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1774/2004 að því er varðar innflutn
ing á aukaafurðum úr dýrum frá þriðju löndum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 878/2004 frá 29. apríl 2004 um bráðabirgðaráð
stafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002
að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem
flokkast sem efni í 1. og 2. flokki og ætlaðar eru til
tæknilegra nota
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 92/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun eða
notkun á aukaafurðum úr dýrum og um breytingu á
VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu
lífgass og vinnslu bræddrar fitu
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 93/2005 frá 19. janúar 2005 um breytingu á
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 að því er varðar vinnslu aukaafurða úr
fiski og viðskiptaskjöl fyrir flutninga á aukaafurðum
úr dýrum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2067/2005 frá 16. desember 2005 um breyt
ingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar
annars konar ráðstafanir við förgun eða notkun á
aukaafurðum úr dýrum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 209/2006 frá 7. febrúar 2006 um breytingu
á reglugerðum (EB) nr. 809/2003 og (EB) nr.
810/2003 að því er varðar framlengingu gildis
tíma bráðabirgðaráðstafana varðandi myltingar- og
lífgasstöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1192/2006 frá 4. ágúst 2006 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 að því er varðar skrár yfir samþykktar
stöðvar í aðildarríkjunum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1678/2006 frá 14. nóvember 2006 um breyt
ingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar
annars konar ráðstafanir við förgun eða notkun á
aukaafurðum úr dýrum

Nr. 70/27

Gildistökudagur

Nr. 70/28

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

16.12.2010

Gildistökudagur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1877/2006 frá 18. desember 2006 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 878/2004 um bráðabirgðaráð
stafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002
að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem
flokkast sem efni í 1. og 2. flokki og ætlaðar eru til
tæknilegra nota
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2007/2006 frá 22. desember 2006 um fram
kvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning
og umflutning tiltekinna milliafurða, sem fást úr
efni úr 3. flokki og ætlaðar eru til tæknilegra nota
í lækningatæki, við sjúkdómsgreiningu í glasi og í
prófefni, og um breytingu á þeirri reglugerð
136/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 49
EES-viðbætir nr. 19, bls. 55

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/
EB frá 12. maí 2003 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að
því er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla á tilteknum
efnum úr 1. flokki
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/324/
EB frá 12. maí 2003 um undanþágu frá banni við
endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu
loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/
EB frá 26. apríl 2004 um bráðabirgðareglur varðandi
hreinlæti og vottun samkvæmt reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er
varðar innflutning á gelatíni til ljósmyndunar frá
tilteknum þriðju löndum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/434/
EB frá 29. apríl 2004 um aðlögun á ákvörðun
2003/324/EB að því er varðar undanþágu frá banni
við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu
loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 vegna aðildar
Eistlands
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/455/
EB frá 29. apríl 2004 um aðlögun á ákvörðun
2003/322/EB um framkvæmd á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002, að því er varðar fóðrun tiltekinna
hræfugla með tilteknum efnum í 1. flokki, vegna
aðildar Kýpur
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 79/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 að því er varðar notkun mjólkur, afurða
að stofni til úr mjólk, og mjólkurafurða sem eru skil
greindar sem efni í 3. flokki þeirrar reglugerðar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 416/2005 frá 11. mars 2005 um breytingu á
XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning frá
Japan á tilteknum aukaafurðum úr dýrum til tækni
legra nota

1.5.2010

16.12.2010

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Nr. 70/29

Gildistökudagur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/830/
EB frá 25. nóvember 2005 um breytingu á ákvörð
un 2003/322/EB að því er varðar fóðrun tiltekinna
hræfugla á tilteknu efni í 1. flokki
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
181/2006 frá 1. febrúar 2006 um framkvæmd reglu
gerðar (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar lífrænan
áburð og jarðvegsbæti, annan en húsdýraáburð, og
um breytingu á þeirri reglugerð
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
197/2006 frá 3. febrúar 2006 um bráðabirgðaráð
stafanir samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1774/2002
að því er varðar söfnun, flutning, meðferð, notkun
og förgun á matvælum sem eru ekki lengur ætluð til
neyslu
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 208/2006 frá 7. febrúar 2006 um breytingu á
VI. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar
vinnslukröfur fyrir lífgas- og myltingarstöðvar og
kröfur varðandi húsdýraáburð
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/311/
EB frá 21. apríl 2006 um breytingu á ákvörðun fram
kvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB að því er varðar
innflutning á gelatíni til ljósmyndunar
137/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 53
EES-viðbætir nr. 19, bls. 58

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem
varða matvæli
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur
um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um
skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu
sem eru ætlaðar til manneldis
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB
frá 21. apríl 2004 um niðurfellingu tiltekinna tilskip
ana sem varða hollustuhætti í tengslum við matvæli
og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og markaðs
setningu tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem eru
ætlaðar til manneldis og um breytingu á tilskipunum
ráðsins 89/662/EBE og 92/118/EBE og ákvörðun
ráðsins 95/408/EB
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að
tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli
og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu
virtar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um fram
kvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir
varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum
tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar

1.5.2010

Nr. 70/30

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um
örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2074/2005 frá 5. desember 2005 um fram
kvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers eftirlits
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglu
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004
og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og
(EB) nr. 854/2004
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2075/2005 frá 5. desember 2005 um sértækar
reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2076/2005 frá 5. desember 2005 um bráðabirgða
fyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr.
854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á
reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 401/2006 frá 23. febrúar 2006 um aðferðir við
sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með
innihaldi sveppaeiturs í matvælum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 776/2006 frá 23. maí 2006 um breytingu á VII.
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrann
sóknarstofur Bandalagsins
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/677/
EB frá 29. september 2006 um viðmiðunarreglur
þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir við úttektir
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að tryggja
sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og
reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1662/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu
á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem
varða matvæli úr dýraríkinu
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1663/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu
á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers
eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar
til manneldis
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1664/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar
framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr
dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, og um nið
urfellingu tiltekinna framkvæmdarráðstafana

16.12.2010

Gildistökudagur

16.12.2010

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Nr. 70/31

Gildistökudagur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1665/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um
opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1666/2006 frá 6. nóvember 2006 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgða
fyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr.
854/2004 og (EB) nr. 882/2004
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/765/
EB frá 6. nóvember 2006 um niðurfellingu til
tekinna framkvæmdargerða varðandi hollustuhætti
í tengslum við matvæli og heilbrigðisskilyrði við
framleiðslu tiltekinna afurða úr dýraríkinu, sem eru
ætlaðar til manneldis, og setningu þeirra á markað
138/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 62
EES-viðbætir nr. 19, bls. 66

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
183/2005 frá 12. janúar 2005 um kröfur varðandi
hollustuhætti sem varða fóður

1.5.2010

141/2007

26.10.2007

10.4.2008
Stjtíð. ESB L 100, bls. 68
EES-viðbætir nr. 19, bls. 69

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB
frá 6. september 2006 um rafhlöður og rafgeyma og
notaðar rafhlöður og rafgeyma og um niðurfellingu
tilskipunar 91/157/EBE

1.11.2010

1/2008

1.2.2008

12.6.2008
Stjtíð. ESB L 154, bls. 1
EES-viðbætir nr. 33, bls. 1

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1882/2006 frá 19. desember 2006 um aðferðir
við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits
með innihaldi nítrats í tilteknum matvælum

1.5.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 333/2007 frá 28. mars 2007 um aðferðir við
sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með
innihaldi blýs, kadmíums, kvikasilfurs, ólífræns tins,
3-MCPD og bensó(a)pýrens í matvælum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/363/
EB frá 21. maí 2007 um viðmiðunarreglur til að
aðstoða aðildarríkin við gerð einnar, samþættrar,
landsbundinnar eftirlitsáætlunar til margra ára sem
kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðs
ins (EB) nr. 882/2004

Nr. 70/32

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

42/2008

25.4.2008

Prentsögn

21.8.2008
Stjtíð. ESB L 223, bls. 33
EES-viðbætir nr. 52, bls. 6

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 646/2007 frá 12. júní 2007 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
2160/2003, að því er varðar markmið Banda
lagsins sem sett eru til að draga úr algengi
Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í
holdakjúklingum, og um niðurfellingu reglugerðar
(EB) nr. 1091/2005

16.12.2010

Gildistökudagur

1.5.2010

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/407/
EB frá 12. júní 2007 um samhæfða vöktun á þoli
salmonellu gegn sýklalyfjum í alifuglum og svínum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/411/
EB frá 14. júní 2007 um bann við því að setja á
markað afurðir úr nautgripum, fæddum eða öldum
í Breska konungsríkinu fyrir 1. ágúst 1996, í hvaða
tilgangi sem er, og um undanþágu fyrir þessi dýr
að því er varðar tilteknar varnar- og útrýmingarráð
stafanir sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)
nr. 999/2001, og um niðurfellingu ákvörðunar
2005/598/EB
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/
EB frá 29. júní 2007 um að ákvarða stöðu aðildar
ríkja, þriðju landa eða tiltekinna svæða innan þeirra
með tilliti til kúariðu út frá áhættu á sjúkdómnum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/570/
EB frá 20. ágúst 2007 um breytingu á ákvörðun
2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu
viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva
á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til
veirublæðis og iðradreps í fiski
46/2008

25.4.2008

21.8.2008
Stjtíð. ESB L 223, bls. 40
EES-viðbætir nr. 52, bls. 13

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1924/2006 frá 20. desember 2006 um
staðhæfingar um næringargildi og hollustu matvæla

1.5.2010

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1925/2006 frá 20. desember 2006 um að bæta
vítamínum og steinefnum og tilteknum öðrum efnum
við í matvæli
Tilskipun ráðsins 2007/61/EB frá 26. september
2007 um breytingu á tilskipun 2001/114/EB varð
andi tiltekna mjólk til manneldis sem er að hluta til
eða algerlega vatnssneydd og rotvarin
58/2008

25.4.2008

21.8.2008
Stjtíð. ESB L 223, bls. 58
EES-viðbætir nr. 52, bls. 31

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/63/EB
frá 13. nóvember 2007 um breytingu á tilskipunum
ráðsins 78/855/EBE og 82/891/EBE að því er varðar
kröfu um skýrslu óháðs sérfræðings í tengslum við
samruna eða skiptingu hlutafélaga

1.12.2009

59/2008

25.4.2008

21.8.2008
Stjtíð. ESB L 223, bls. 60
EES-viðbætir nr. 52, bls. 33

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/
EB frá 11. júlí 2007 um nýtingu tiltekinna réttinda
hluthafa í skráðum félögum

1.11.2010

65/2008

6.6.2008

25.9.2008
Stjtíð. ESB L 257, bls. 27
EES-viðbætir nr. 58, bls. 9

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB
frá 14. júní 2006 um stofnun og rekstur lánastofnana
(endursamin)

1.11.2010

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/
EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur fjárfest
ingarfyrirtækja og lánastofnana (endursamin)

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

66/2008

6.6.2008

73/2008

Prentsögn

Nr. 70/33

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Gildistökudagur

25.9.2008
Stjtíð. ESB L 257, bls. 29
EES-viðbætir nr. 58, bls. 11

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/18/EB
frá 27. mars 2007 um breytingu á tilskipun Evrópu
þingsins og ráðsins 2006/48/EB að því er tekur til
þess hvort tilteknar stofnanir falla utan gildissviðs
hennar eða undir það og meðferðar á áhættuskuld
bindingum fjölþjóðlegra þróunarbanka

1.11.2010

6.6.2008

25.9.2008
Stjtíð. ESB L 257, bls. 37
EES-viðbætir nr. 58, bls. 19

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1013/2006 frá 14. júní 2006 um flutning úrgangs

1.4.2010

79/2008

4.7.2008

23.10.2008
Stjtíð. ESB L 280, bls. 7
EES-viðbætir nr. 64, bls. 1

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/44/
EB frá 5. september 2007 um breytingu á tilskip
un ráðsins 92/49/EBE og tilskipunum 2002/83/EB,
2004/39/EB, 2005/68/EB og 2006/48/EB að því er
varðar reglur um málsmeðferð og viðmiðanir vegna
varfærnismats á öflun og aukningu eignarhlutdeildar
á sviði fjármála

1.11.2010

95/2008

26.9.2008

20.11.2008
Stjtíð. ESB L 309, bls. 12
EES-viðbætir nr. 70, bls. 1

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 688/2006 frá 4. maí 2006 um breytingu á III. og
XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 999/2001 að því er varðar vöktun smitandi
heilahrörnunar og sérstaks áhættuefnis í nautgripum
í Svíþjóð

1.5.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 722/2007 frá 25. júní 2007 um breytingu á II., V.,
VI., VIII., IX. og XI. viðauka við reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu
reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu
tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 727/2007 frá 26. júní 2007 um breytingu á
I., III., VII. og X. viðauka við reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu
reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu
tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1275/2007 frá 29. október 2007 um breytingu á
IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda
smitandi heilahrörnunar
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/667/
EB frá 15. október 2007 um að leyfa notkun
nautgripa í smithættu þar til framleiðslutíma þeirra
lýkur í Þýskalandi eftir að staðfest hefur verið opin
berlega að kúariða hafi komið upp
101/2008

26.9.2008

20.11.2008
Stjtíð. ESB L 309, bls. 24
EES-viðbætir nr. 70, bls. 12

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1775/2005 frá 28. september 2005 um skilyrði
fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas

1.4.2010

109/2008

26.9.2008

20.11.2008
Stjtíð. ESB L 309, bls. 39
EES-viðbætir nr. 70, bls. 28

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/
EB frá 12. desember 2007 um framkvæmd upplýs
ingakerfisins fyrir innri markaðinn (IMI) að því er
varðar vernd persónuupplýsinga

9.9.2010

112/2008

7.11.2008

18.12.2008
Stjtíð. ESB L 339, bls. 100
EES-viðbætir nr. 79, bls. 8

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar
gróðurhúsalofttegundir

1.4.2010

Nr. 70/34

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

122/2008

7.11.2008

20/2009

21/2009

Prentsögn

16.12.2010

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Gildistökudagur

18.12.2008
Stjtíð. ESB L 339, bls. 114
EES-viðbætir nr. 79, bls. 23

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1379/2007 frá 26. nóvember 2007 um breytingu,
í því skyni að taka tillit til tækniframfara og breyt
inga sem hafa verið samþykktar samkvæmt Baselsamningnum, á I. viðauka A, I. viðauka B, VII. við
auka og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1013/ 2006 um flutning úrgangs

1.4.2010

5.2.2009

19.3.2009
Stjtíð. ESB L 73, bls. 59
EES-viðbætir nr. 16, bls. 30

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/627/
EB frá 29. júlí 2008 um aðlögunartímabil fyrir
endurskoðunarstarfsemi tiltekinna endurskoðenda og
endurskoðunareininga í þriðja landi

1.11.2009

17.3.2009

28.5.2009
Stjtíð. ESB L 130, bls. 1
EES-viðbætir nr. 28, bls. 1

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi
fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um
merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niður
fellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 820/97

1.5.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1082/2003 frá 23. júní þar sem mælt er fyrir um
ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er
varðar lágmarkseftirlit sem fara skal fram í tengslum
við kerfið fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 499/2004 frá 17. mars 2004 um breyt
ingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er
varðar tímamörk og fyrirmynd að skýrslugjöf í
nautgripageiranum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 911/2004 frá 29. apríl 2004 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1760/2000 að því er varðar eyrnamerki, vegabréf
og jarðabækur
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 644/2005 frá 27. apríl 2005 um leyfi fyrir
sérstöku auðkenningarkerfi fyrir nautgripi sem er
haldið í menningarlegum og sögulegum tilgangi
á samþykktum landareignum eins og kveðið er á
um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1760/2000
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/764/
EB frá 22. október 2004 um framlengingu á
hámarksfrestinum sem veittur var til að setja
eyrnamerki í tiltekna nautgripi sem er haldið á
náttúruverndarsvæðum í Hollandi
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/
EB frá 18. janúar 2006 um framlengingu á hámarks
frestinum sem var veittur til að setja eyrnamerki í
tiltekna nautgripi
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/132/
EB frá 13. febrúar 2006 um viðurkenningu á því að
ítalski gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu leyti
rekstrarhæfur

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

30/2009

17.3.2009

Prentsögn

28.5.2009
Stjtíð. ESB L 130, bls. 23
EES-viðbætir nr. 28, bls. 21

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1494/2007 frá 17. desember 2007 um snið
merkimiða og frekari kröfur um merkingar, í sam
ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, að því er varðar vörur og búnað sem
innihalda tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir

Nr. 70/35

Gildistökudagur

1.4.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1497/2007 frá 18. desember 2007 um staðlaða
r kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við reglu
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006,
að því er varðar föst brunavarnarkerfi sem innihalda
tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1516/2007 frá 19. desember 2007 um staðlaðar
kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því
er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað
sem inniheldur tilteknar, flúraðar gróðurhúsaloft
tegundir
41/2009

24.4.2009

25.6.2009
Stjtíð. ESB L 162, bls. 16
EES-viðbætir nr. 33, bls. 1

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1237/2007 frá 23. október 2007 um breyt
ingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 2160/2003 og ákvörðun 2006/696/EB að því er
varðar setningu eggja úr hópum varphæna, sem eru
smitaðir af salmonellu, á markað
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1560/2007 frá 17.
desember 2007 um breytingu á reglugerð (EB)
nr. 21/2004 að því er varðar dagsetningu innleiðingar
á rafrænni auðkenningu sauðfjár og geita
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/616/
EB frá 5. september 2007 um breytingu á ákvörðun
um 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar
skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/843/
EB frá 11. desember 2007 um að samþykkja áætlanir
um varnir gegn salmonellu í hópum undaneldisfugla
af tegundinni Gallus gallus í tilteknum þriðju
löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og um breytingu á
ákvörðun 2006/696/EB að því er varðar tilteknar
kröfur á sviði lýðheilsu við innflutning á alifuglum
og útungunareggjum
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/848/
EB frá 11. desember 2007 um samþykkt tiltekinna
landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum
varphæna af tegundinni Gallus gallus
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/849/
EB frá 12. desember 2007 um samþykki fyrir breyt
ingum á landsáætlun, sem Finnland hefur lagt fram,
um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af
tegundinni Gallus gallus

1.5.2010

Nr. 70/36

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

16.12.2010

Gildistökudagur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/873/
EB frá 18. desember 2007 um samþykki fyrir
landsáætlun, sem Búlgaría hefur lagt fram, um varnir
gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni
Gallus gallus
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/874/
EB frá 18. desember 2007 um samþykki fyrir
landsáætlun, sem Rúmenía hefur lagt fram, um
varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af
tegundinni Gallus gallus
45/2009

9.6.2009

25.6.2009
Stjtíð. ESB L 162, bls. 23
EES-viðbætir nr. 33, bls. 8

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/
EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri
markaðnum

1.5.2010

52/2009

24.4.2009

25.6.2009
Stjtíð. ESB L 162, bls. 34
EES-viðbætir nr. 33, bls. 23

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 669/2008 frá 15. júlí 2008 um að ljúka við I.
viðauka C við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1013/2006 um flutning úrgangs

1.4.2010

61/2009

29.5.2009

3.9.2009
Stjtíð. ESB L 232, bls. 13
EES-viðbætir nr. 47, bls. 14

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð
Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir lyfjum sem
ætluð eru mönnum og dýrum og eftirlit með þeim og
um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu

23.12.2009

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/27/
EB frá 31. mars 2004 um breytingu á tilskipun
2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð
eru mönnum
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/28/EB
frá 31. mars 2004 um breytingu á tilskipun 2001/82/
EB um Bandalagsreglur um dýralyf
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/24/
EB frá 31. mars 2004 um breytingu, að því er varðar
hefðbundin náttúrulyf, á tilskipun 2001/83/EB um
Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2049/2005 frá 15. desember 2005 þar sem mælt
er fyrir um reglur, samkvæmt reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004, varðandi
gjöld sem örfyrirtæki, lítil fyrirtæki og meðalstór
fyrirtæki skulu greiða Lyfjastofnun Evrópu og
stjórnsýsluaðstoð sem hún veitir þeim
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 507/2006 frá 29. mars 2006 um skilyrt
markaðsleyfi fyrir mannalyfjum sem falla undir
gildissvið reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 726/2004

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

62/2009

29.5.2009

Prentsögn

3.9.2009
Stjtíð. ESB L 232, bls. 18
EES-viðbætir nr. 47, bls. 18

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/28/
EB frá 8. apríl 2005 um meginreglur og ítarlegar
leiðbeiningar um góðar, klínískar starfsvenjur að
því er varðar rannsóknarlyf sem ætluð eru mönnum
og einnig um kröfur vegna leyfis til framleiðslu eða
innflutnings á slíkum lyfjum

Nr. 70/37

Gildistökudagur

1.3.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1277/2005 frá 27. júlí 2005 um fram
kvæmdarreglur varðandi reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og
fíkniefna og reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 um
reglur um vöktun viðskipta með forefni ávana- og
fíkniefna milli Bandalagsins og þriðju landa
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1905/2005 frá 14.
nóvember 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjastofnunar
Evrópu
107/2009

22.10.2009

17.12.2009
Stjtíð. ESB L 334, bls. 4
EES-viðbætir nr. 68, bls. 4

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 544/2009 frá 18. júní 2009 um breytingu á reglu
gerð (EB) nr. 717/2007 um reiki á almennum
farsímanetum innan Bandalagsins og tilskipun
2002/21/EB um sameiginlegan regluramma um
rafræn fjarskiptanet og -þjónustu

1.4.2010

116/2009

22.10.2009

17.12.2009
Stjtíð. ESB L 334, bls. 19
EES-viðbætir nr. 68, bls. 19

Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2009/385/EB
frá 30. apríl 2009 sem koma til viðbótar við tilmæli
2004/913/EB og 2005/162/EB að því er varðar
fyrirkomulag á starfskjörum stjórnenda í skráðum
félögum

1.11.2010

129/2009

4.12.2009

11.3.2010
Stjtíð. ESB L 62, bls. 18
EES-viðbætir nr. 12, bls. 17

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 658/2007 frá 14. júní 2007 um fjárhagsleg
viðurlög við brotum á tilteknum skyldum í tengslum
við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004

1.8.2010

150/2009

4.12.2009

11.3.2010
Stjtíð. ESB L 62, bls. 51
EES-viðbætir nr. 12, bls. 50

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 308/2009 frá 15. apríl 2009 um breytingu á III.
viðauka A og VI. viðauka við reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um flutning
úrgangs til að laga þá að vísindalegum og tæknilegum
framförum

1.4.2010

160/2009

4.12.2009

11.3.2010
Stjtíð. ESB L 62, bls. 67
EES-viðbætir nr. 12, bls. 65

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2062/94 frá 18. júlí 1994
um að koma á fót Evrópsku vinnuverndarstofnuninni
með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerðum
ráðsins (EB) nr. 1643/95, 1654/2003 og 1112/2005

15.4.2010

7/2010

29.1.2010

22.4.2010
Stjtíð. ESB L 101, bls. 14
EES-viðbætir nr. 19, bls. 14

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 506/2007 frá 8. maí 2007 um kröfur, sem gerðar
eru til innflytjenda og framleiðenda tiltekinna
forgangsefna, um prófanir og upplýsingar í samræmi
við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og
eftirlit með áhættu skráðra efna

1.11.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
465/2008 frá 28. maí 2008 um kröfur um prófanir
og upplýsingar, samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 793/93, sem gerðar eru til innflytjenda og fram
leiðenda tiltekinna efna sem kunna að vera þrávirk,
safnast fyrir í lífverum og vera eitruð og eru tilgreind í
Evrópuskrá yfir íðefni á markaði

Nr. 70/38

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

16.12.2010

Gildistökudagur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 466/2008 frá 28. maí 2008 um kröfur, sem
gerðar eru til innflytjenda og framleiðenda tiltekinna
forgangsefna, um prófanir og upplýsingar í samræmi
við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og
eftirlit með áhættu skráðra efna
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/103/
EB frá 19. nóvember 2008 um breytingu á til
skipun 2006/66/EB um rafhlöður og rafgeyma og
úrgangsrafhlöður og úrgangsrafgeyma að því er varðar
setningu rafhlaðna og rafgeyma á markað
11/2010

29.1.2010

22.4.2010
Stjtíð. ESB L 101, bls. 21
EES-viðbætir nr. 19, bls. 21

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/57/
EB frá 17. júní 2008 um rekstrarsamhæfi járnbrauta
kerfisins í Bandalaginu

1.10.2010

12/2010

29.1.2010

22.4.2010
Stjtíð. ESB L 101, bls. 22
EES-viðbætir nr. 19, bls. 23

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/460/
EB frá 5. júní 2009 um samþykkt sameiginlegrar
öryggisaðferðar til að meta hvort öryggismarkmið
hafa náðst, skv. 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2004/49/EB

1.10.2010

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/561/
EB frá 22. júlí 2009 um breytingu á ákvörðun
2006/679/EB að því er varðar framkvæmd tæknifor
skriftar um rekstrarsamhæfi sem varðar stjórn- og
merkjakerfi samevrópska almenna járnbrautakerfisins
17/2010

1.3.2010

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 1
EES-viðbætir nr. 30, bls. 1

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 479/2007 frá 27. apríl 2007 um breytingu á reglu
gerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag
við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðs
ins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr.
882/2004 og um breytingu á reglugerðum (EB) nr.
853/2004 og (EB) nr. 854/2004
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1243/2007 frá 24. október 2007 um breytingu á
III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustu
hætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1244/2007 frá 24. október 2007 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar
framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr
dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, og um
tilteknar reglur um opinbert eftirlit er varðar skoðun
á kjöti
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1245/2007 frá 24. október 2007 um breytingu á I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 2075/2005 að því er
varðar notkun fljótandi pepsíns til að greina tríkínu í
kjöti
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1246/2007 frá 24. október 2007 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar
framlengingu aðlögunartímabilsins sem veitt er
stjórnendum matvælafyrirtækja sem flytja inn fisklýsi
til manneldis
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1441/2007 frá 5. desember 2007 um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar
viðmiðanir fyrir matvæli

1.5.2010

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

18/2010

1.3.2010

Prentsögn

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 4
EES-viðbætir nr. 30, bls. 4

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 301/2008 frá 17. mars
2008 um aðlögun á I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að
lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og
velferð dýra séu virt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 737/2008 frá 28. júlí 2008 um tilnefningu á
tilvísunarrannsóknarstofum Bandalagsins fyrir
sjúkdóma í krabbadýrum, hundaæði og berkla í
nautgripum, um frekari skyldur og verkefni fyrir
tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins að því er
varðar hundaæði og berkla í nautgripum og um breyt
ingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 882/2004
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1019/2008 frá 17. október 2008 um breytingu á
II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs
ins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða
matvæli
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1020/2008 frá 17. október 2008 um breytingu
á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur
um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
og reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar
auðkennismerkingar, hrámjólk og mjólkurafurðir, egg
og eggjaafurðir og tilteknar lagarafurðir
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1021/2008 frá 17. október 2008 um breytingu á
I., II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um
skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu
sem eru ætlaðar til manneldis og reglugerð (EB) nr.
2076/2005 að því er varðar lifandi samlokur, tilteknar
lagarafurðir og starfsfólk sem aðstoðar við opinbert
eftirlit í sláturhúsum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1022/2008 frá 17. október 2008 um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar við
miðunarmörk fyrir heildarmagn rokgjarnra niturbasa
(TVB-N)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1023/2008 frá 17. október 2008 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar
framlengingu aðlögunartímabilsins sem veitt er
stjórnendum matvælafyrirtækja sem flytja inn fisklýsi
til manneldis
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1029/2008 frá 20. október 2008 um breyt
ingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 882/2004 til að uppfæra tilvísun í tiltekna
Evrópustaðla
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1250/2008 frá 12. desember 2008 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar
vottunarkröfur vegna innflutnings lagarafurða, lifandi
samlokna, skrápdýra, möttuldýra og sæsnigla til
manneldis

Nr. 70/39

Gildistökudagur

1.5.2010

Nr. 70/40

Ákvörðun

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dagsetning
ákvörðunar

Prentsögn

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

16.12.2010

Gildistökudagur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/337/
EB frá 24. apríl 2008 um breytingu á ákvörðun
2006/968/EB um framkvæmd reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 21/2004 að því er varðar leiðbeiningar og
aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/654/
EB frá 24. júlí 2008 um viðmiðunarreglur til að
aðstoða aðildarríkin við gerð ársskýrslu um eina,
samþætta, landsbundna eftirlitsáætlun til margra ára
sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 882/2004
19/2010

12.3.2010

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 8
EES-viðbætir nr. 30, bls. 9

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 832/2007 frá 16. júlí 2007 um breytingu á reglu
gerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar notkun á
matvælum sem eru ekki lengur ætluð til neyslu og
framlengingu gildistíma bráðabirgðaráðstafana í
tengslum við slík matvæli

1.5.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 829/2007 frá 28. júní 2007 um breytingu á I., II.,
VII., VIII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er
varðar setningu tiltekinna aukaafurða úr dýrum á
markað
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1432/2007 frá 5. desember 2007 um breytingu á
I., II. og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar merkingar
og flutning aukaafurða úr dýrum
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1576/2007 frá 21. desember 2007 um breytingu
á reglugerð (EB) nr. 92/2005 um framkvæmd reglu
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á
aukaafurðum úr dýrum
23/2010

12.3.2010

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 16
EES-viðbætir nr. 30, bls. 19

Tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 96/3/KBE,
KSE, EB, 98/28/EB og 2004/4/EB
(felldar aftur inn í samninginn)

1.5.2010

16.12.2010

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun

Dagsetning
ákvörðunar

27/2010

12.3.2010

Prentsögn

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 20
EES-viðbætir nr. 30, bls. 26

Nr. 70/41

Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn

Gildistökudagur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 303/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir
gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og
starfsfólks að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og
varmadælubúnað sem inniheldur tilteknar flúraðar
gróðurhúsalofttegundir

1.11.2010

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 304/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir
gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og
starfsfólks að því er varðar föst brunavarnarkerfi og
slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúraðar gróður
húsalofttegundir
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 305/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir
gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks
sem endurheimtir tilteknar flúraðar gróðurhúsaloft
tegundir úr háspennurofbúnaði
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 306/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir
gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks
sem endurheimtir tiltekna leysa, sem í eru flúraðar
gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 307/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, sam
kvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, lágmarkskröfur um menntunaráætlanir
og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á
námsvottorðum fyrir starfsfólk að því er varðar
loftræstikerfi í tilteknum vélknúnum ökutækjum sem
innihalda tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
308/2008 frá 2. apríl 2008 um ákvörðun, samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 842/2006, á sniði fyrir tilkynningar um
menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna
29/2010

12.3.2010

10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 24
EES-viðbætir nr. 30, bls. 31

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/110/
EB frá 16. desember 2008 um breytingu á tilskipun
2004/49/EB um öryggi járnbrauta í Bandalaginu (til
skipun um öryggi járnbrauta)

1.10.2010

