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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 114/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 60/2010 frá 
11. júní 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 357/2008 frá 22. apríl 2008 um 
breyt ingu á V. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna 
um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 571/2008 frá 19. júní 2008 um 
breyt ingu á III. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 
viðmiðanir til endurskoðunar á árlegum vöktunaráætlunum er varða kúariðu (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. júní 2008 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar mark mið 
Banda lags ins sem sett eru til að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í 
kalkúnum (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 746/2008 frá 17. júní 2008 
um breyt ingu á VII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 um setningu 
reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 933/2008 frá 23. septem ber 
2008 um breyt ingu á við aukanum við reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar aðferðir til 
auðkenningar á dýrum og efni flutningsskýrslna (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 956/2008 frá 29. septem-
ber 2008 um breyt ingu á IV. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 
um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (7).

(1) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2008, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 161, 20.6.2008, bls. 4.
(4) Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 3.
(5) Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 11.
(6) Stjtíð. ESB L 256, 24.9.2008, bls. 5.
(7) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 8.
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8) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 12. desem ber 
2008 um fram kvæmd til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar skil yrði og kröfur um útgáfu 
heil brigð is vottorða við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað og inn flutn ing þeirra í 
Bandalagið og um skrá yfir tegundir smitferja (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 103/2009 frá 3. febrúar 
2009 um breyt ingu á VII. og IX. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 
um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 129/2009 frá 13. febrúar 2009 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar gildis tíma bráða birgða ráð stafana varð andi 
matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu (10).

11) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 162/2009 frá 26. febrúar 
2009 um breyt ingu á III. og X. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 
um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 163/2009 frá 26. febrúar 2009 
um breyt ingu á IV. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001 um setningu 
reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (12).

13) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 199/2009 frá 13. mars 2009 
um bráða birgða ráð stafanir, sem víkja frá reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003, að 
því er varðar beina afhend ingu á litlu magni af nýju kjöti af hópum sláturkjúklinga og kalkúna (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 213/2009 frá 18. mars 2009 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003 og reglu gerð (EB) nr. 
1003/2005 að því er varðar varnir og prófanir með tilliti til salmonellu í hópum undaneldisfugla af 
tegundinni Gallus gallus og kalkúnum (14).

15) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 759/2009 frá 19. ágúst 
2009 um breyt ingu á við aukanum við reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 21/2004 um að koma á kerfi fyrir 
auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita (15).

16) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/53/EB frá 30. apríl 2008 um breyt-
ingu á IV. við auka við til skip un ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar vorveiru í vatnakarpa (16).

17) Fella ber inn í samn ing inn til skip un ráðs ins 2008/71/EB frá 15. júlí 2008 um auðkenningu og 
skráningu svína (17).

18) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/392/EB frá 30. apríl 2008 um 
fram kvæmd til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar upp lýs ingasíðu á Netinu til að gera 
upp lýs ingar um lagareldisfyrir tæki og viður kenndar vinnslustöðvar aðgengilegar með rafrænum 
hætti (18).

19) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/650/EB frá 30. júlí 2008 um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 82/894/EBE um til kynn ingu dýrasjúk dóma innan Banda lags ins í því 
skyni að færa til tekna sjúk dóma á skrána yfir til kynn ingarskylda sjúk dóma og fella lömunarveiki í 
svínum brott úr sömu skrá (19).

(8) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41.
(9) Stjtíð. ESB L 34, 4.2.2009, bls. 11.
(10) Stjtíð. ESB L 44, 14.2.2009, bls. 3.
(11) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 11.
(12) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 17.
(13) Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, bls. 9.
(14) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 5.
(15) Stjtíð. ESB L 215, 20.8.2009, bls. 3.
(16) Stjtíð. ESB L 117, 1.5.2008, bls. 27.
(17) Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 31.
(18) Stjtíð. ESB L 138, 28.5.2008, bls. 12.
(19) Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 42.
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20) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/815/EB frá 20. októ ber 
2008 um samþykkt til tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum holdakjúklinga af 
tegundinni Gallus gallus (20).

21) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/896/EB frá 20. nóvem ber 2008 
um við mið un ar reglur fyrir áhættumiðaða dýraheil brigð is eftirlitið sem kveðið er á um í til skip un 
ráðs ins 2006/88/EB (21).

22) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/908/EB frá 28. nóvem ber 2008 
um að heimila til teknum aðild ar ríkjum að endurskoða árlega vöktunaráætlun sína vegna kúariðu (22).

23) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/946/EB frá 12. desem ber 
2008 um fram kvæmd til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar kröfur varð andi sóttkví fyrir 
lagareldisdýr (23).

24) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/177/EB frá 31. októ ber 2008 
um fram kvæmd til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og útrýmingaráætlanir og 
sjúk dómalausa stöðu aðild ar ríkja, svæða og hólfa (24).

25) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/247/EB frá 16. mars 2009 um 
breyt ingu á ákvörð un 2003/322/EB að því er varðar fóðrun til tekinna tegunda hræfugla í Búlgaríu á 
til teknu efni úr 1. flokki (25).

26) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/722/EB frá 29. septem ber 2009 
um breyt ingu á ákvörð un 2003/324/EB að því er varðar undan þágu frá banni við endurvinnslu, þegar 
um er að ræða eina og sömu dýrategundina, vegna fóðrunar til tekinna loðdýra í Lettlandi (26).

27) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/771/EB frá 20. októ ber 2009 
um samþykkt til tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í kalkúnum (27).

28) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 1251/2008 falla úr gildi ákvarðanir fram kvæmda stjórn-
arinnar 1999/567/EB (28) og 2003/390/EB (29) en þær gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og 
ber því að fella þær úr samningnum.

29) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2008/71/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 92/102/EBE (30) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

30) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2009/177/EB falla úr gildi ákvarðanir fram kvæmda stjórn arinnar 
2002/300/EB (31) og 2002/308/EB (32) en þær gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því 
að fella þær úr samningnum.

31) Í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. við auka er tilgreint að ákvæði um lifandi dýr, önnur en fiska 
og lagareldisdýr, taki ekki til Íslands og að það skuli tekið fram í tengslum við til tekna gerð hvenær 
hún taki ekki til Íslands eða aðeins að hluta. Af þessum sökum verður að geta þess í tengslum við til-
skip un ráðs ins 2005/94/EB, sem hefur þegar verið felld inn í samn ing inn, að hún taki ekki til Íslands.

32) Ákvörð un þessi tekur til Íslands með að lögun ar frestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
inngangsorðanna í I. kafla I. við auka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var 
endurskoðaður sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 133/2007 frá 26. októ ber 
2007 (33).

(20) Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 43.
(21) Stjtíð. ESB L 322, 2.12.2008, bls. 30.
(22) Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 24.
(23) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 94.
(24) Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15.
(25) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 20.
(26) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 38.
(27) Stjtíð. ESB L 275, 21.10.2009, bls. 28.
(28) Stjtíð. EB L 216, 14.8.1999, bls. 13.
(29) Stjtíð. ESB L 135, 3.6.2003, bls. 19.
(30) Stjtíð. EB L 355, 5.12.1992, bls. 32.
(31) Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24.
(32) Stjtíð. EB L 106, 23.4.2002, bls. 28.
(33) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 34.
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33) Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. við auka við samn ing inn breytist eins og tilgreint er í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 357/2008, 571/2008, 584/2008, 746/2008, 933/2008, 
956/2008, 1251/2008, 103/2009, 129/2009, 162/2009, 163/2009, 199/2009, 213/2009 og 759/2009, til-
skip ana 2008/53/EB og 2008/71/EB og ákvarðana 2008/392/EB, 2008/650/EB, 2008/815/EB, 2008/896/
EB, 2008/908/EB, 2008/946/EB, 2009/177/EB, 2009/247/EB, 2009/722/EB og 2009/771/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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (34*).

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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 114/2010

Ákvæði I. Kafla I. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 7b (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1:

„– 32008 R 0933: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 933/2008 frá 23. septem ber 2008 (Stjtíð. ESB 
L 256, 24.9.2008, bls. 5),

– 32009 R 0759: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 759/2009 frá 19. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 
215, 20.8.2009, bls. 3).

Ákvæði þessarar reglu gerð ar skulu, að því samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Í töflunni yfir landskóta í 1. neðanmálsgrein í við aukanum bætist eftir far andi við:

Ísland IS 352

Noregur NO 578

“

2. Textinn í 7. lið (til skip un ráðs ins 92/102/EBE) í hluta 1.1 falli brott. 

3. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 7c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1760/2000) í hluta 1.1:

„7d. 32008 L 0071: Til skip un ráðs ins 2008/71/EB frá 15. júlí 2008 um auðkenningu og skráningu svína (Stjtíð. 
ESB L 213, 8.8.2008, bls. 31).“

4. Eftir far andi bætist við í lið 8a (til skip un ráðs ins 2006/88/EB) í hluta 3.1, lið 5a (til skip un ráðs ins 2006/88/EB) í 
hluta 4.1 og lið 4a (til skip un ráðs ins 2006/88/EB) í hluta 8.1:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 L 0053: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/53/EB frá 30. apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 117, 
1.5.2008), bls. 27).“

5. Eftir far andi bætist við í lið 5a (til skip un ráðs ins 2005/94/EB) í hluta 3.1:

„Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

6. Eftir far andi undirliður bætist við í 10. lið (til skip un ráðs ins 82/894/EBE) í hluta 3.1:

„– 32008 D 0650: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/650/EB frá 30. júlí 2008 (Stjtíð. ESB L 213, 
8.8.2008, bls. 42).“

7. Eftir far andi liður bætist við á eftir 41. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 737/2008) í hluta 3.2:

„42. 32008 D 0896: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/896/EB frá 20. nóvem ber 2008 um við mið un-
ar reglur fyrir áhættumiðaða dýraheil brigð is eftirlitið sem kveðið er á um í til skip un ráðs ins 2006/88/EB 
(Stjtíð. ESB L 322, 2.12.2008, bls. 30).“

8. Textinn í 51. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 1999/567/EB), 65. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2002/300/EB), 66. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/308/EB) og 72. lið (ákvörð un fram kvæmda-
stjórn arinnar 2003/390/EB) í hluta 4.2 falli brott.

9. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 85. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 504/2008) í lið 4.2:

„86. 32008 R 1251: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 12. desem ber 2008 um fram-
kvæmd til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar skil yrði og kröfur um útgáfu heil brigð is vottorða 
við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað og inn flutn ing þeirra í Bandalagið og um skrá yfir 
tegundir smitferja (Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41),

87. 32008 D 0392: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/392/EB frá 30. apríl 2008 um fram kvæmd 
til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar upp lýs ingasíðu á Netinu til að gera upp lýs ingar um 
lagareldisfyrir tæki og viður kenndar vinnslustöðvar aðgengilegar með rafrænum hætti (Stjtíð. ESB L 138, 
28.5.2008, bls. 12),

88. 32008 D 0946: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/946/EB frá 12. desem ber 2008 um fram kvæmd 
til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar kröfur varð andi sóttkví fyrir lagareldisdýr (Stjtíð. ESB  
L 337, 16.12.2008, bls. 94),

89. 32009 D 0177: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/177/EB frá 31. októ ber 2008 um fram kvæmd 
til skip unar ráðs ins 2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúk dómalausa stöðu 
aðild ar ríkja, svæða og hólfa (Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15).“
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10. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 8b (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 2160/2003) í hluta 7.1 og í 
25. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1003/2005) í hluta 7.2:

„– 32009 R 0213: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 213/2009 frá 18. mars 2009 (Stjtíð. ESB L 73, 
19.3.2009, bls. 5).“

11. Eftir far andi undirliðir bætist við í 12. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1:

„– 32008 R 0357: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 357/2008 frá 22. apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 111, 
23.4.2008, bls. 3),

– 32008 R 0571: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 571/2008 frá 19. júní 2008 (Stjtíð. ESB L 161, 
20.6.2008, bls. 4),

– 32008 R 0746: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 746/2008 frá 17. júní 2008 (Stjtíð. ESB L 202, 
31.7.2008, bls. 11),

– 32008 R 0956: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 956/2008 frá 29. septem ber 2008 (Stjtíð. ESB 
L 260, 30.9.2008, bls. 8),

– 32009 R 0103: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 103/2009 frá 3. febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 34, 
4.2.2009, bls. 11),

– 32009 R 0162: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 162/2009 frá 26. febrúar 2009 (Stjtíð. ESB  
L 55, 27.2.2009, bls. 11),

– 32009 R 0163: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 163/2009 frá 26. febrúar 2009 (Stjtíð. ESB  
L 55, 27.2.2009, bls. 17).“

12. Eftir far andi að lögun ar ákvæði bætist við í 12. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001) í hluta 
7.1:

„H Í staf lið c) í þætti B í kafla D í IX. við auka bætist eftir far andi við á eftir orðunum „eiga að fara til aðild ar-
ríkis sem talið er upp í við aukanum við reglu gerð (EB) nr. 546/2006,“:

 „eða eiga að fara til Noregs,““

13. Eftir far andi undirliður bætist við í 45. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 197/2006) í hluta 7.2:

„ – 32009 R 0129: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 129/2009 frá 13. febrúar 2009 (Stjtíð. ESB  
L 44, 14.2.2009, bls. 3).“

14. Eftir far andi bætist við í 47. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 646/2007) í hluta 7.2:

„eins og henni var breytt með:

– 32008 R 0584: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. júní 2008 (Stjtíð. ESB L 162, 
21.6.2008, bls. 3).“

15. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 50. lið (ákvörð un ráðs ins 2008/486/EB) í hluta 7.2:

„51. 32008 R 0584: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. júní 2008 um fram kvæmd 
reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar mark mið Banda lags ins sem 
sett eru til að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í kalkúnum (Stjtíð. ESB 
L 162, 21.6.2008, bls. 3),

52. 32009 R 0199: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 199/2009 frá 13. mars 2009 um bráða birgða-
ráð stafanir, sem víkja frá reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2160/2003, að því er varðar beina 
afhend ingu á litlu magni af nýju kjöti af hópum sláturkjúklinga og kalkúna (Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, 
bls. 9).“

16. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 4i (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/874/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 7.2:

„4j. 32008 D 0815: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/815/EB frá 20. októ ber 2008 um samþykkt 
til tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum holdakjúklinga af tegundinni Gallus gallus 
(Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 43).

4k. 32009 D 0771: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/771/EB frá 20. októ ber 2009 um samþykkt til-
tekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í kalkúnum (Stjtíð. ESB L 275, 21.10.2009, bls. 28).“

17. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 41a (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/667/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 7.2:

„41b. 32008 D 0908: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/908/EB frá 28. nóvem ber 2008 um að heimila 
til teknum aðild ar ríkjum að endurskoða árlega vöktunaráætlun sína vegna kúariðu (Stjtíð. ESB L 327, 
5.12.2008, bls. 24).“
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18. Eftir far andi undirliður bætist við í 42. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/322/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 7.2:

„– 32009 D 0247: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/247/EB frá 16. mars 2009 (Stjtíð. ESB L 73, 
19.3.2009, bls. 20).“

19. Eftir far andi undirliður bætist við í 43. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/324/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 7.2:

„– 32009 D 0722: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/722/EB frá 29. septem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 
257, 30.9.2009, bls. 38).“
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 115/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 60/2010 frá 
11. júní 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. febrúar 2008 
um tilvísunarrann sóknarstofu Banda lags ins fyrir sjúk dóma í hestum, aðra en afríkuhrossapest, og um 
breyt ingu á VII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 616/2009 frá 13. júlí 2009 um 
fram kvæmd til skip unar ráðs ins 2005/94/EB að því er varðar samþykki fyrir alifuglahólfum og hólfum 
fyrir aðra fugla í haldi með tilliti til fugla inflúensu, og frekari, fyrirbyggjandi ráð stafanir varð andi 
líföryggi í slíkum hólfum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 789/2009 frá 28. ágúst 
2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar vernd gegn árásum smitferja og 
lágmarkskröfur er varða áætlanir um vöktun og eftirlit með blátungu (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1156/2009 frá 27. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar skil yrði fyrir því að til tekin dýr 
af smitnæmum tegundum séu undanþegin brottfararbanninu sem kveðið er á um í til skip un ráðs ins 
2000/75/EB (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn til skip un ráðs ins 2008/119/EB frá 18. desem ber 2008 um lágmarkskröfur er 
varða vernd kálfa (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn til skip un ráðs ins 2009/157/EB frá 30. nóvem ber 2009 um hreinræktuð 
kynbótadýr af nautgripakyni (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/437/EB frá 8. júní 2009 um 
breyt ingu á ákvörð un 2007/268/EB um fram kvæmd eftirlitsáætlana í aðild ar ríkjunum að því er varðar 
fugla inflúensu í alifuglum og villtum fuglum (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/600/EB frá 5. ágúst 2009 um 
breyt ingu á ákvörð un 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að til tekin aðild ar ríki og 
svæði þeirra séu sé opin berlega laus við öldusótt í nautgripum (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/601/EB frá 5. ágúst 2009 um 
breyt ingu á I. við auka við ákvörð un 2004/233/EB að því er varðar færslur fyrir Þýskaland í skránni yfir 
rann sóknarstofur sem heimilt er að kanna árangur þess að bólusetja til tekin húsdýr, sem eru kjötætur, 
gegn hundaæði (10).

(1) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 4.
(3) Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 16.
(4) Stjtíð. ESB L 227, 29.8.2009, bls. 3.
(5) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 59.
(6) Stjtíð. ESB L 10, 15.1.2009, bls. 7.
(7) Stjtíð. ESB L 323, 10.12.2009, bls. 1.
(8) Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 45.
(9) Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 39.
(10) Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 43.
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11) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/621/EB frá 20. ágúst 2009 um 
breyt ingu á ákvörð un 2008/185/EB að því er varðar það að færa Norður-Írland á skrána yfir svæði þar 
sem samþykkt, innlend varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/761/EB frá 15. októ ber 2009 um 
breyt ingu á ákvörð un 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að Skotland sé opin berlega 
laust við berkla í nautgripum (12).

13) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/779/EB frá 22. októ ber 2009 um 
breyt ingu á I. við auka við ákvörð un 2004/233/EB að því er varðar færsluna fyrir Danmörku í skránni 
yfir rann sóknarstofur sem heimilt er að kanna árangur þess að bólusetja til tekin húsdýr, sem eru 
kjötætur, gegn hundaæði (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/869/EB frá 27. nóvem ber 2009 
um breyt ingu á XI., XII., XV. og XVI. við auka við til skip un ráðs ins 2003/85/EB að því er varðar 
skrána yfir rann sóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru og 
lágmarkskröfur um öryggi sem gilda um þær (14).

15) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/976/ESB frá 15. desem ber 2009 
um breyt ingu á við auka D við til skip un ráðs ins 64/432/EBE að því er varðar grein ing ar prófanir vegna 
smitandi nautgripahvítblæðis (15).

16)  Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2008/119/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 91/629/EB (16) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

17)  Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/157/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 77/504/EB (17) en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

18) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið lög gjöf 
á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. við auka við samn ing inn.

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. kafla I. við auka við samn ing inn breytist eins og tilgreint er í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 180/2008, 616/2009, 789/2009 og 1156/2009, til skip ana 
2008/119/EB og 2009/157/EB og ákvarðana 2009/437/EB, 2009/600/EB, 2009/601/EB, 2009/621/EB, 
2009/761/EB, 2009/779/EB, 2009/869/EB og 2009/976/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (18*).

(11) Stjtíð. ESB L 217, 21.8.2009, bls. 5.
(12) Stjtíð. ESB L 271, 16.10.2009, bls. 34.
(13) Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2009, bls. 58.
(14) Stjtíð. ESB L 315, 2.12.2009, bls. 8.
(15) Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 36.
(16) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 28.
(17) Stjtíð. EB L 206, 12.8.1977, bls. 8.
(*) 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 115/2010

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 11. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í hluta 1.1:

„– 32008 R 0180: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. febrúar 2008 (Stjtíð. ESB L 56, 
29.2.2008, bls. 4).“

2. Brott falli texti 1. liðar (til skip un ráðs ins 77/504/EBE) í hluta 2.1.

3. Eftir far andi liður bætist við á eftir 1. lið (til skip un ráðs ins 77/504/EBE, brottfallin) í hluta 2.1:

„1a. 32009 L 0157: Til skip un ráðs ins 2009/157/EB frá 30. nóvem ber 2009 um hreinræktuð kynbótadýr af 
nautgripakyni (Stjtíð. ESB L 323, 10.12.2009, bls. 1).

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

4. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1a (til skip un ráðs ins 2003/85/EB) í hluta 3.1:

„– 32009 D 0869: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/869/EB frá 27. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 315, 
2.12.2009), bls. 8).“

5. Eftir far andi bætist við í 38. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/268/EB) í hluta 3.2:

„eins og henni var breytt með:

– 32009 D 0437: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/437/EB frá 8. júní 2009 (Stjtíð. ESB L 145, 
10.6.2009, bls. 45).“

6. Eftir far andi undirliðir bætist við í 40. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1266/2007) í hluta 3.2:

„– 32009 R 0789: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 789/2009 frá 28. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 227, 
29.8.2009, bls. 3),

– 32009 R 1156: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1156/2009 frá 27. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 313, 28.11.2009, bls. 59).“

7. Eftir far andi liður bætist við á eftir 42. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/896/EB) í hluta 3.2:

„43. 32009 R 0616: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 616/2009 frá 13. júlí 2009 um fram kvæmd 
til skip unar ráðs ins 2005/94/EB að því er varðar samþykki fyrir alifuglahólfum og hólfum fyrir aðra fugla í 
haldi með tilliti til fugla inflúensu, og frekari, fyrirbyggjandi ráð stafanir varð andi líföryggi í slíkum hólfum 
(Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 16).

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

8. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 64/432/EBE) í hluta 4.1:

„– 32009 D 0976: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/976/ESB frá 15. desem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 336, 
18.12.2009, bls. 36).“

9. Eftir far andi undirliðir bætist við í 70. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2:

„– 32009 D 0600: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/600/EB frá 5. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 204, 
6.8.2009, bls. 39),

– 32009 D 0761: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/761/EB frá 15. októ ber 2009 (Stjtíð. ESB L 271, 
16.10.2009, bls. 34).“

10. Eftir far andi undirliðir bætist við í 76. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/233/EB) í hluta 4.2:

„– 32009 D 0601: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/601/EB frá 5. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 204, 
6.8.2009, bls. 43),

– 32009 D 0779: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/779/EB frá 22. októ ber 2009 (Stjtíð. ESB L 278, 
23.10.2009, bls. 58).“

11. Eftir far andi undirliður bætist við í 84. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/185/EB) í hluta 4.2:

„– 32009 D 0621: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/621/EB frá 20. ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 217, 
21.8.2009, bls. 5).“
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12. Eftir far andi liður bætist við á eftir 89. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/177/EB) í hluta 4.2:

„90. 32008 R 0180: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. febrúar 2008 um 
tilvísunarrann sóknarstofu Banda lags ins fyrir sjúk dóma í hestum, aðra en afríkuhrossapest, og um breyt ingu 
á VII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 (Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, 
bls. 4).

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

13. Brott falli texti 4. liðar (til skip un ráðs ins 91/629/EBE) í hluta 9.1.

14. Eftir far andi liður bætist við á eftir 11. lið (til skip un ráðs ins 2008/120/EB) í hluta 9.1:

„12. 32008 L 0119: Til skip un ráðs ins 2008/119/EB frá 18. desem ber 2008 um lágmarkskröfur er varða vernd 
kálfa (Stjtíð. ESB L 10, 15.1.2009, bls. 7).

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 116/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 81/2010 frá 
2. júlí 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/141/EB frá 23. nóvem ber 2009 
um breyt ingu á I. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/32/EB að því er varðar 
há marks gildi fyrir arsen, þeóbróm, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus 
precatorius L. (2).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 33. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/32/EB) í II. kafla  
I. við auka við samn ing inn:

„– 32009 L 0141: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/141/EB frá 23. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 308, 24.11.2009, bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/141/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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 34, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 308, 24.11.2009, bls. 20.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/12/03
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 117/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 138/2009 
frá 4. desem ber 2009 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/231/EB frá 12. apríl 2007 
um breyt ingu á ákvörð un 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðild ar ríkin geri ráð stafanir 
til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með 
óhefðbundið útlit verði settir á markað (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/322/EB frá 18. apríl 2008 um 
lengingu á gildis tíma ákvörð un ar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðild ar ríkin geri ráð stafanir 
til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með 
óhefðbundið útlit verði settir á markað (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/298/EB frá 26. mars 2009 um 
lengingu á gildis tíma ákvörð un ar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðild ar ríkin geri ráð stafanir 
til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með 
óhefðbundið útlit verði settir á markað (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/157/ESB frá 12. mars 2010 um 
lengingu á gildis tíma ákvörð un ar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðild ar ríkin geri ráð stafanir 
til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að kveikjarar með 
óhefðbundið útlit verði settir á markað (5).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 3k (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/502/EB) í XIX. kafla II. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32007 D 0231: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/231/EB frá 12. apríl 2007 (Stjtíð. ESB L 99, 
14.4.2007, bls. 16),

– 32008 D 0322: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/322/EB frá 18. apríl 2008 (Stjtíð. ESB  
L 109, 19.4.2008, bls. 40),

– 32009 D 0298: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/298/EB frá 26. mars 2009 (Stjtíð. ESB L 81, 
27.3.2009, bls. 23),

– 32010 D 0157: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/157/ESB frá 12. mars 2010 (Stjtíð. ESB  
L 67, 17.3.2010, bls. 9).“

(1) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, bls. 30.
(2) Stjtíð. ESB L 99, 14.4.2007, bls. 16.
(3) Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 40.
(4) Stjtíð. ESB L 81, 27.3.2009, bls. 23.
(5) Stjtíð. ESB L 67, 17.3.2010, bls. 9.

 2011/EES/12/04
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2007/231/EB, 2008/322/EB, 2009/298/EB og 2010/157/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (6*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 118/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 138/2009 
frá 4. desem ber 2009 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/251/EB frá 17. mars 2009 þar 
sem þess er krafist að aðild ar ríkin sjái til þess að vörur, sem innihalda sæfiefnið dímetýlfúmarat, séu 
ekki settar á markað eða boðnar fram þar (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/153/ESB frá 11. mars 2010 um 
lengingu á gildis tíma ákvörð un ar 2009/251/EB þar sem þess er krafist að aðild ar ríkin sjái til þess 
að vörur, sem innihalda sæfiefnið dímetýlfúmarat, séu ekki settar á markað eða boðnar fram þar (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 3m (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/357/EB) í XIX. kafla II. 
við auka við samn ing inn:

„3n. 32009 D 0251: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/251/EB frá 17. mars 2009 þar sem þess er 
krafist að aðild ar ríkin sjái til þess að vörur, sem innihalda sæfiefnið dímetýlfúmarat, séu ekki settar 
á markað eða boðnar fram þar (Stjtíð. ESB L 74, 20.3.2009, bls. 32), eins og henni var breytt með:

– 32010 D 0153: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/153/ESB frá 11. mars 2010 (Stjtíð. 
ESB L 63, 12.3.2010, bls. 21).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2009/251/EB og 2010/153/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

(1) Stjtíð. ESB L 62, 11.3.2010, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 11.3.2010, bls. 30. 
(2) Stjtíð. ESB L 74, 20.3.2009, bls. 32.
(3) Stjtíð. ESB L 63, 12.3.2010, bls. 21. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/12/05
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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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 12/18 3.3.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 119/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 8/2006 frá 
27. janúar 2006 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/23/EB frá 23. maí 2007 um að 
setja á markað flugeldavörur (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/43/EB frá 4. apríl 2008 um 
að koma á, sam kvæmt til skip un ráðs ins 93/15/EBE, kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til 
almennra nota (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir 3. lið (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/57/EB) í XXIX. kafla 
II. við auka við samn ing inn:

„4. 32007 L 0023: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/23/EB frá 23. maí 2007 um að setja á 
markað flugeldavörur (Stjtíð. ESB L 154, 14.6.2007, bls. 1).

5. 32008 L 0043: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/43/EB frá 4. apríl 2008 um að koma á, sam-
kvæmt til skip un ráðs ins 93/15/EBE, kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til almennra nota (Stjtíð. 
ESB L 94, 5.4.2008, bls. 8).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2007/23/EB og 2008/43/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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). 

(1) Stjtíð. ESB L 92, 30.3.2006, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 17, 30.3.2006, bls. 9.
(2) Stjtíð. ESB L 154, 14.6.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 94, 5.4.2008, bls. 8.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/12/06
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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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 12/20 3.3.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 120/2010

frá 10. nóvem ber 2010

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) IX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 85/2010 
frá 2. júlí 2010 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um 
sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um verðbréfasjóði (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/83/EB frá 27. júlí 2009 um 
breyt ingu á til teknum við aukum við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB að því er 
varðar tækni leg ákvæði um áhættustýringu (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/110/EB frá 16. septem ber 
2009 um stofnun og rekstur rafeyrisstofnana og varfærniseftirlit með þeim, breyt ingu á til skip unum 
2005/60/EB og 2006/48/EB og um nið ur fellingu á til skip un 2000/46/EB (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2009/384/EB frá 30. apríl 2009 um 
starfskjarastefnu á sviði fjár mála þjón ustu (5).

6) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/65/EB fellur úr gildi, hinn 1. júlí 2011, til skip un ráðs ins 
85/611/EBE (6), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum 
þannig að brottfellingin komi til fram kvæmda 1. júlí 2011.

7) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/110/EB fellur úr gildi, hinn 30. apríl 2011, til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2000/46/EB (7), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samningnum þannig að brottfellingin komi til fram kvæmda 30. apríl 2011.

8) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/92/EB (8), sem var felld inn í 
samn ing inn með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 115/2003 (9) frá 26. septem ber 2003, 
féll úr gildi til skip un ráðs ins 77/92/EBE (10), 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.

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

1. Liðir 30 (til skip un ráðs ins 85/611/EBE) og 30a (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/16/EB) 
verði endurtölusettir sem liðir 30a og 30b.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 39, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32.
(3) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 14.
(4) Stjtíð. ESB L 267, 10.10.2009, bls. 7.
(5) Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 22.
(6) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1985, bls. 3.
(7) Stjtíð. ESB L 267, 10.10.2009, bls. 7.
(8) Stjtíð. EB L 9, 15.1.2003, bls. 3.
(9) Stjtíð. ESB L 331, 18.12.2003, bls. 34, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 64, 18.12.2003, bls. 21.
(10) Stjtíð. EB L 26, 31.1.1977, bls. 14.
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2. Eftir far andi liður bætist við á undan nýjum lið 30a (til skip un ráðs ins 85/611/EBE):

„30. 32009 L 0065: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um sam-
ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um verðbréfasjóði (endurútgefin) (Stjtíð. ESB  
L 302, 17.11.2009, bls. 32).“

3. Texti nýs liðar 30a (til skip un ráðs ins 85/611/EBE) falli brott þannig að brottfellingin komi til fram-
kvæmda 1. júlí 2011.

4. 15. liður (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/46/EB) verði endurtölusettur sem liður 15a.

5. Eftir far andi liður bætist við á undan nýjum lið 15a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/46/EB):

„15. 32009 L 0110: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/110/EB frá 16. septem ber 2009 um 
stofnun og rekstur rafeyrisstofnana og varfærniseftirlit með þeim, breyt ingu á til skip unum 
2005/60/EB og 2006/48/EB og um nið ur fellingu á til skip un 2000/46/EB (Stjtíð. ESB L 267, 
10.10.2009, bls. 7).“

6. Texti nýs liðar 15a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/46/EB) falli brott þannig að brottfellingin 
komi til fram kvæmda 30. apríl 2011.

7. Eftir far andi undirliðir bætist við í 14. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/48/EB):

„– 32009 L 0083: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/83/EB frá 27. júlí 2009 (Stjtíð. ESB  
L 196, 28.7.2009, bls. 14),

– 32009 L 0110: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/110/EB frá 16. septem ber 2009 (Stjtíð. 
ESB L 267, 10.10.2009, bls. 7).“

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

„– 32009 L 0110: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/110/EB frá 16. septem ber 2009 (Stjtíð. 
ESB L 267, 10.10.2009, bls. 7).“

9. Eftir far andi liður bætist við á eftir 43. lið (tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2007/657/EB):

„44. 32009 H 0384: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2009/384/EB frá 30. apríl 2009 um 
starfskjarastefnu á sviði fjár mála þjón ustu (Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 22).“

10. Textinn í 13. lið (til skip un ráðs ins 77/92/EBE) falli brott.

11. Liðir 29f (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/72/EB) og 29g (til skip un Evrópu þingsins og ráðs-
ins 2004/109/EB) verði endurtölusettir sem liðir 29c og 29d.

12. Liður 29ga (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/14/EB) verði endurtölusettur sem liður 29da.

13. Liður 29h (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1569/2007) verði endurtölusettur sem liður 
29e.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/65/EB, 2009/83/EB og 2009/110/EB og tilmæla 2009/384/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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (11*). 

(*) 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 121/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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 vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 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. 108/2010 
frá 1. októ ber 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/187/ESB frá 25. mars 2010 um 
að leyfa aðild ar ríkjum að samþykkja til teknar undan þágur sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 13c (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/68/EB) í XIII. við-
auka við samn ing inn:

„– 32010 D 0187: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/187/ESB frá 25. mars 2010 (Stjtíð. ESB  
L 83, 30.3.2010, bls. 24).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2010/187/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 332, 16.12.2010, bls. 58, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 16.12.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 24.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 122/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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 vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 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. 108/2010 
frá 1. októ ber 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2010/19/ESB frá 13. janúar 2010 um 
örugg skipti á rafrænum gögnum milli aðild ar ríkjanna til að ganga úr skugga um að ökumannskort, 
sem þau gefa út, séu aðeins til í einu eintaki (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 36a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/59/EB) í XIII. við auka 
við samn ing inn:

„GERÐIR SEM SAMN INGS AÐ ILAR SKULU TAKA MIÐ AF

Samn ings að ilar taki mið af efni eftir far andi gerða:

36b. 32010 H 0019: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2010/19/ESB frá 13. janúar 2010 um örugg skipti 
á rafrænum gögnum milli aðild ar ríkjanna til að ganga úr skugga um að ökumannskort, sem þau gefa 
út, séu aðeins til í einu eintaki (Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2010, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2010/19/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 332, 16.12.2010, bls. 58, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 16.12.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2010, bls. 10.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 123/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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 vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 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. 108/2010 
frá 1. októ ber 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 285/2010 frá 6. apríl 2010 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 785/2004 um kröfur um vátrygg inga r 
fyrir flugrekendur og umráðendur loftfara (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 66l (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 785/2004) í XIII. við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 0285: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 285/2010 frá 6. apríl 2010 (Stjtíð. ESB 
L 87, 7.4.2010, bls. 19).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 285/2010, 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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 332, 16.12.2010, bls. 58, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 16.12.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 87, 7.4.2010, bls. 19.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/12/10



Nr. 12/26 3.3.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 124/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 93/2010 
frá 2. júlí 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1205/2008 frá 3. desem ber 
2008 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar lýsigögn (2), 
sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 328, 15.12.2009, bls. 83.

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/442/EB frá 5. júní 2009 um 
fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar vöktun og skýrslugjöf 
(3), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 322, 9.12.2009, bls. 40.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 1j (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB) í XX. við auka 
við samn ing inn:

„1ja. 32008 R 1205: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1205/2008 frá 3. desem ber 2008 um 
fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar lýsigögn (Stjtíð. ESB 
L 326, 4.12.2008, bls. 12), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 328, 15.12.2009, bls. 83.

1jb. 32009 D 0442: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/442/EB frá 5. júní 2009 um fram kvæmd 
til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar vöktun og skýrslugjöf (Stjtíð. ESB 
L 148, 11.6.2009, bls. 18), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 322, 9.12.2009, bls. 40.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1205/2008, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB  
L 328, 15.12.2009, bls. 83, og ákvörð un ar 2009/442/EB, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 322, 
9.12.2009, bls. 40, 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 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin-
legu EES-nefnd ar inn ar nr. 55/2010 frá 30. apríl 2010 (5), hvort sem ber upp síðar.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 47, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 326, 4.12.2008, bls. 12.
(3) Stjtíð. ESB L 148, 11.6.2009, bls. 18.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(5) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 23, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 31.
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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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 125/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 93/2010 
frá 2. júlí 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/967/EB frá 30. nóvem ber 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á um hverfismerki Banda lags ins fyrir gólfklæðningar úr 
textílefnum (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/18/EB frá 26. nóvem ber 2009 
um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á um hverfismerki Banda lags ins fyrir gólfklæðningar úr viði (3).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 2z (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/543/EB) í XX. við auka 
við samn ing inn:

„2za. 32009 D 0967: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/967/EB frá 30. nóvem ber 2009 
um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á um hverfismerki Banda lags ins fyrir gólfklæðningar úr 
textílefnum (Stjtíð. ESB L 332, 17.12.2009, bls. 1).

2zb. 32010 D 0018: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/18/EB frá 26. nóvem ber 2009 um 
vistfræðilegar viðmiðanir er veita á um hverfismerki Banda lags ins fyrir gólfklæðningar úr viði 
(Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 32).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2009/967/EB og 2010/18/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 11. nóvem ber 2010, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 47, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 332, 17.12.2009, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2010, bls. 32.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2011/EES/12/12



3.3.2011 Nr. 12/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 126/2010

frá 10. nóvem ber 2010

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

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 93/2010 
frá 2. júlí 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/915/EB frá 30. októ ber 2008 
um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðild ar ríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr milli-
kvörð un sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/60/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 13caa (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/118/EB) í  
XX. við auka við samn ing inn:

„13cab. 32008 D 0915: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/915/EB frá 30. októ ber 2008 um að 
ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðild ar ríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr milli kvörð-
un sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/60/EB (Stjtíð. ESB L 332, 10.12.2008, 
bls. 20).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2008/915/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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 47, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 332, 10.12.2008, bls. 20.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 12/30 3.3.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 127/2010

frá 10. nóvem ber 2010

um breyt ingu á XXII. við auka (Félagaréttur) við EES-samn ing inn

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 113/2010 
frá 1. októ ber 2010 (1). 

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/64/ESB frá 5. febrúar 2010 um 
hæfi lögbærra yfir valda í til teknum þriðju löndum sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2006/43/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 10fa (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/627/EB) í  
XXII. við auka við samn ing inn:

„10fb. 32010 D 0064: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/64/ESB frá 5. febrúar 2010 um hæfi 
lögbærra yfir valda í til teknum þriðju löndum sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2006/43/EB (Stjtíð. ESB L 35, 6.2.2010, bls. 15).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2010/64/ESB, 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 11. nóvem ber 2010, 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 10. nóvem ber 2010.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður

(1) Stjtíð. ESB L 332, 16.12.2010, bls. 63, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 70, 16.12.2010, bls. 23.
(2) Stjtíð. ESB L 35, 6.2.2010, bls. 15.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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3.3.2011 Nr. 12/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Sam eigin leg yfirlýsing samn ings að ila

vegna ákvörð un ar nr. 127/2010 um að fella ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2010/64/ESB inn í samn ing inn

„Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/64/ESB frá 5. febrúar 2010 um hæfi lögbærra yfir valda í til-
teknum þriðju löndum sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/43/EB fjallar um viður kenn-
ing u á hæfi yfir valda í þriðju löndum. Ákvörð un þessi er felld inn í EES-samn ing inn með fyrirvara um 
gildissvið samn ings ins.“


