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2.8.2012 Nr . 43/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 34/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 3/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/707/ESB frá 26 . 
október 2011 um breyt ingu á ákvörð un 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar 
á landa mærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2) .

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra . Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka við samn ing inn . Ákvörð-
un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 39 . lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/821/EB) í hluta 1 .2 í 
I . kafla I . við auka við samn ing inn:

„– 32011 D 0707: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/707/ESB frá 26 . október 2011 
(Stjtíð . ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 29) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/707/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 31 . mars 2012, 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*) .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 5, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 5 .
(2) Stjtíð . ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 29 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/01

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

Til lesenda

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 69/2012 var afturkölluð áður en hún var samþykkt og 
myndar því eyðu í númeraröðinni .



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 43/2 2.8.2012

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 35/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 3/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 350/2011 frá 11 . apríl 2011 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1251/2008 að því er varðar kröfur varð andi setningu á mark að á 
Kyrrahafsostrum sem senda á til aðild ar ríkja eða hluta þeirra sem falla undir landsráð staf anir sem 
varða ostruherpesveiru 1 μνar (OsHV-1 μνar) og voru sam þykkt ar með ákvörð un 2010/221/ESB (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/358/ESB frá  
17 . júní 2011 um breyt ingu á ákvörð un 2009/719/EB um að heimila til teknum aðild ar ríkjum að 
endur skoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (3) .

4) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra . Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka við samn ing inn . Ákvörð-
un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í 86 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1251/2008) í 
hluta 4 .2:

„– 32011 R 0350: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 350/2011 frá 11 . apríl 2011 (Stjtíð . 
ESB L 97, 12 .4 .2011, bls . 9) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 41b . (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/719/EB) 
undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA 
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7 .2:

„– 32011 D 0358: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/358/ESB frá 17 . júní 2011 
(Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2011, bls . 29) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 350/2011 og ákvörð un ar 2011/358/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 31 . mars 2012, 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 161, 21 .6 .2012, bls . 5, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 5 .
(2) Stjtíð . ESB L 97, 12 .4 .2011, bls . 9 .
(3) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2011, bls . 29 .
(*) 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 36/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 3/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/403/ESB frá  
7 . júlí 2011 um breyt ingu á II . og III . við auka við ákvörð un 2010/221/ESB að því er varðar aftur-
köllun á útrýmingaráætlun vegna nýrnaveiki á yfir ráða svæði Stóra-Bretlands og samþykki fyrir 
eftir lits áætlun varð andi ostruherpesveiru 1 μνar fyrir Guernsey (2) .

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra . Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka við samn ing inn . Ákvörð-
un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 94 . lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/221/ESB) í hluta 4 .2 
í I . kafla I . við auka við samn ing inn:

„– 32011 D 0403: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/403/ESB frá 7 . júlí 2011 
(Stjtíð . ESB L 180, 8 .7 .2011, bls . 47) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/403/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 5, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 5 .
(2) Stjtíð . ESB L 180, 8 .7 .2011, bls . 47 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 37/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 5/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 170/2011 frá 23 . febrúar 
2011 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1200/2005 (leyfishafi er Prosol SpA) (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 171/2011 frá 23 . febrúar 
2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Aspergillus oryzae DSM 14223 fram leiðir, sem 
fóðuraukefni fyrir alifugla og fyrir svín og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 255/2005 (leyfishafi er 
DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional products Sp . z o .o) (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 184/2011 frá 25 . febrúar 
2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru 
aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er 
Calpis Co . Ltd Japan, full trúi er Calpis Co . Ltd Europe Representative Office) (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 212/2011 frá 3 . mars 
2011 um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir varphænur 
(leyfishafi er Lallemand SAS) (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 221/2011 frá 4 . mars 
2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Aspergillus oryzae DSM 14223 fram leiðir, sem 
fóðuraukefni fyrir laxfiska (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional 
products Sp . z o .o) (6) .

7) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 335/2011 frá 7 . apríl 2011 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1091/2009 að því er varðar lágmarksinnihald ensímblöndu af endó-
1,4-betaxýlanasa, sem Trichoderma reesei (MUCL 49755) fram leiðir, og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, 
sem Trichoderma reesei (MUCL 49754) fram leiðir, sem fóðuraukefnis í fóðri fyrir eldiskjúklinga (7) .

8) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 336/2011 frá 7 . apríl 2011 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1292/2008 að því er varðar notkun á fóðuraukefninu Bacillus 
amyloliquefaciens CECT 5940 í fóður sem inniheldur díklasúríl, mónensínnatríum og níkarbasín (8) .

9) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 337/2011 frá 7 . apríl 2011 
um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa sem fóðuraukefni 
fyrir alifugla, fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition) (9) .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 8, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 8 .
(3) Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 11 .
(4) Stjtíð . ESB L 53, 26 .2 .2011, bls . 33 .
(5) Stjtíð . ESB L 59, 4 .3 .2011, bls . 1 .
(6) Stjtíð . ESB L 60, 5 .3 .2011, bls . 3 .
(7) Stjtíð . ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 14 .
(8) Stjtíð . ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 17 .
(9) Stjtíð . ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 19 .
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10) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 361/2011 
frá 13 . apríl 2011 um leyfi fyrir Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir 
eldiskjúklinga (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional products Sp . 
z o .o) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 943/2005 (10) .

11) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 371/2011 
frá 15 . apríl 2011 um leyfi fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Taminco N .V .) (11) .

12) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 373/2011 frá 
15 . apríl 2011 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum FERM-BP 2789 sem fóðuraukefni 
fyrir aukafuglategundir, að undanskildum varpfuglum, fráfærugrísum og aukategundum svína (eftir 
fráfærur) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 903/2009 (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co . 
Ltd, full trúi er Miyarisan Pharmaceutical Europe S .L .U .) (12) .

13) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 388/2011 
frá 19. apríl 2011 um leyfi fyrir α-madúramísínammóníum sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Alpharma (Belgium) BVBA) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2430/1999 (13) .

14) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 389/2011 frá 
19. apríl 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, súbtilisíni og α-amýlasa sem 
fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition) (14) .

15) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 406/2011 
frá 27 . apríl 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2380/2001 að því er varðar samsetningu 
fóðuraukefnisins α-madúramísínammóníums (15) .

16) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 495/2011 
frá 20 . maí 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 109/2007 að því er varðar samsetningu 
fóðuraukefnisins mónensínnatríums (16) .

17) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 496/2011 
frá 20 . maí 2011 um leyfi fyrir natríumbensóati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er 
Kemira Oyj) (17) .

18) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 515/2011 frá 
25 . maí 2011 um leyfi fyrir B6-vítamíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (18) .

19) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 516/2011 frá 
25 . maí 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 600/2005 að því er varðar notkun blöndu af Bacillus 
licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 í fóður sem inniheldur maurasýru (19) .

20) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 527/2011 
frá 30. maí 2011 um leyfi fyrir blöndu af endó-1,4-β-xýlanasa, sem Trichoderma reesei (MUCL 
49755) fram leiðir, og endó-1,3(4)-β-glúkanasa, sem Trichoderma reesei (MUCL 49754) fram leiðir, 
og pólýgalaktúrónasa, sem Aspergillus aculeatus (CBS 589 .94) fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir 
fráfærugrísi (handhafi leyfis er Aveve NV) (20) .

21) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 528/2011 frá 
30. maí 2011 um leyfi fyrir endó-1,4-β-xýlanasa, sem Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) fram-
leiðir, sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition) (21) .

(10) Stjtíð . ESB L 100, 14 .4 .2011, bls . 22 .
(11) Stjtíð . ESB L 102, 16 .4 .2011, bls . 6 .
(12) Stjtíð . ESB L 102, 16 .4 .2011, bls . 10 .
(13) Stjtíð . ESB L 104, 20 .4 .2011, bls . 3 .
(14) Stjtíð . ESB L 104, 20 .4 .2011, bls . 7 .
(15) Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 11 .
(16) Stjtíð . ESB L 134, 21 .5 .2011, bls . 6 .
(17) Stjtíð . ESB L 134, 21 .5 .2011, bls . 9 .
(18) Stjtíð . ESB L 138, 26 .5 .2011, bls . 40 .
(19) Stjtíð . ESB L 138, 26 .5 .2011, bls . 43 .
(20) Stjtíð . ESB L 143, 31 .5 .2011, bls . 6 .
(21) Stjtíð . ESB L 143, 31 .5 .2011, bls . 10 .
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22) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 532/2011 
frá 31 . maí 2011 um leyfi fyrir róbenidínhýdróklóríði sem fóðuraukefni fyrir kanínur til undaneldis 
og eldiskanínur (leyfishafi er Alpharma Belgium BVBA) og um breyt ingu á reglu gerð um (EB) nr . 
2430/1999 og (EB) nr . 1800/2004 (22) .

23) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 574/2011 frá 16 . júní 2011 
um breyt ingu á I . við auka við til skip un fram kvæmda stjórn arinnar og ráðs ins 2002/32/EB, að því 
er varðar há marks gildi fyrir nítrít, melamín, Ambrosia spp . og yfirfærslu (e . carry-over) til tekinna 
hníslalyfja og vefsvipungalyfja, og um samsteypu á I . og á II . við auka við hana (23) .

24) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 575/2011 frá 16 . júní 2011 
um skrána yfir fóðurefni (24) .

25) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 868/2011 frá 
31 . ágúst 2011 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og blöndu með 
Lactobacillus buchneri (DSM 22963) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (25) .

26) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 171/2011 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr . 1500/2007 (26), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samn ingnum .

27) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 575/2011 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (ESB) nr . 242/2010 (27), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samn ingnum .

28) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður . Ákvæði lög gjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 
varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um 
verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í að lögun ar ákvæðum 
vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka við samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til 
Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 1k (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2430/1999):

„– 32011 R 0388: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 388/2011 frá 19 . apríl 
2011 (Stjtíð . ESB L 104, 20 .4 .2011, bls . 3),

– 32011 R 0532: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 532/2011 frá 31 . maí 
2011 (Stjtíð . ESB L 146, 1 .6 .2011, bls . 7) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1y (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2380/2001):

„– 32011 R 0406: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 406/2011 frá 27 . apríl 
2011 (Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 11) .“

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzd (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1800/2004):

„– 32011 R 0532: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 532/2011 frá 31 . maí 
2011 (Stjtíð . ESB L 146, 1 .6 .2011, bls . 7) .“

4 . Eftir far andi bætist við í lið 1zzf (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 255/2005):

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0171: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 171/2011 frá 23 . febrúar 2011 
(Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 11) .“

(22) Stjtíð . ESB L 146, 1 .6 .2011, bls . 7 .
(23) Stjtíð . ESB L 159, 17 .6 .2011, bls . 7 .
(24) Stjtíð . ESB L 159, 17 .6 .2011, bls . 25 .
(25) Stjtíð . ESB L 226, 1 .9 .2011, bls . 2 .
(26) Stjtíð . ESB L 333, 19 .12 .2007, bls . 54 .
(27) Stjtíð . ESB L 77, 24 .3 .2010, bls . 17 .
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5 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzi (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 521/2005):

„– 32011 R 0221: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 221/2011 frá 4 . mars 2011 (Stjtíð . 
ESB L 60, 5 .3 .2011, bls . 3) .“

6 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzj (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 600/2005):

„– 32011 R 0516: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 516/2011 frá 25 . maí 
2011 (Stjtíð . ESB L 138, 26 .5 .2011, bls . 43) .“

7 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzl (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 943/2005):

„eins og henni var breytt með: 

 – 32011 R 0361: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 361/2011 frá 13 . apríl 
2011 (Stjtíð . ESB L 100, 14 .4 .2011, bls . 22 .“

8 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzm (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1200/2005):

„– 32011 R 0170: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 170/2011 frá 23 . febrúar 2011 
(Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 8) .“

9 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzzg (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 109/2007):

„– 32011 R 0495: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 495/2011 frá 20 . maí 
2011 (Stjtíð . ESB L 134, 21 .5 .2011, bls . 6) .“

10 . Texti liðar 1zzzzf (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1500/2007) falli brott .

11 . Eftir far andi bætist við í lið 1zzzzze (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1292/2008):

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0336: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 336/2011 frá 7 . apríl 2011 (Stjtíð . 
ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 17) .“

12 . Eftir far andi bætist við í lið 1zzzzzn (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 903/2009):

„eins og henni var breytt með: 

– 32011 R 0373: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 373/2011 frá 15 . apríl 2011 (Stjtíð . 
ESB L 102, 16 .4 .2011, bls . 10) .“

13 . Eftir far andi bætist við í lið 1zzzzzt (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1091/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0335: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 335/2011 frá 7 . apríl 2011 (Stjtíð . 
ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 14) .“

14 . Eftir far andi liðir bætist við í lið 2s (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1120/2010):

„2t . 32011 R 0170: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 170/2011 frá 23 . febrúar 2011 um 
leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og um 
breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1200/2005 (leyfishafi er Prosol SpA) (Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, 
bls . 8) .

2u . 32011 R 0171: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 171/2011 frá 23 . febrúar 
2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Aspergillus oryzae DSM 14223 fram leiðir, 
sem fóðuraukefni fyrir alifugla og fyrir svín og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 255/2005 
(leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional products Sp . z o .o) 
(Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 11) .

2v . 32011 R 0184: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 184/2011 frá 25 . febrúar 2011 um 
leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir 
til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er 
Calpis Co . Ltd Japan, full trúi er Calpis Co . Ltd Europe Representative Office) (Stjtíð . ESB L 53, 
26 .2 .2011, bls . 33) .
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2w . 32011 R 0212: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 212/2011 frá 3 . mars 2011 
um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir varphænur 
(leyfishafi er Lallemand SAS) (Stjtíð . ESB L 59, 4 .3 .2011, bls . 1) .

2x . 32011 R 0221: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 221/2011 frá 4 . mars 2011 um leyfi 
fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Aspergillus oryzae DSM 14223 fram leiðir, sem fóðuraukefni 
fyrir laxfiska (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional products 
Sp . z o .o) (Stjtíð . ESB L 60, 5 .3 .2011, bls . 3) .

2y . 32011 R 0337: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 337/2011 frá 7 . apríl 2011 
um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa sem 
fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition) 
(Stjtíð . ESB L 94, 8 .4 .2011, bls . 19) .

2z . 32011 R 0361: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 361/2011 frá 
13 . apríl 2011 um leyfi fyrir Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir 
eldiskjúklinga (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, full trúi er DSM Nutritional products 
Sp . z o .o) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 943/2005 (Stjtíð . ESB L 100, 14 .4 .2011, bls . 22) .

2za . 32011 R 0371: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 371/2011 frá 
15 . apríl 2011 um leyfi fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Taminco N .V .) (Stjtíð . ESB L 102, 16 .4 .2011, bls . 6) .

2zb . 32011 R 0373: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 373/2011 frá  
15 . apríl 2011 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum FERM-BP 2789 sem fóðuraukefni 
fyrir aukafuglategundir, að undanskildum varpfuglum, fráfærugrísum og aukategundum 
svína (eftir fráfærur) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 903/2009 (leyfishafi er Miyarisan 
Pharmaceutical Co . Ltd, full trúi er Miyarisan Pharmaceutical Europe S .L .U .) (Stjtíð . ESB L 102, 
16 .4 .2011, bls . 10) .

2zc . 32011 R 0388: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 388/2011 frá 
19. apríl 2011 um leyfi fyrir α-madúramísínammóníum sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Alpharma (Belgium) BVBA) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2430/1999 
(Stjtíð . ESB L 104, 20 .4 .2011, bls . 3) .

2zd . 32011 R 0389: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 389/2011 frá  
19. apríl 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, súbtilisíni og α-amýlasa 
sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition) (Stjtíð . ESB L 104, 
20 .4 .2011, bls . 7) .

2ze . 32011 R 0496: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 496/2011 frá  
20 . maí 2011 um leyfi fyrir natríumbensóati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er 
Kemira Oyj) (Stjtíð . ESB L 134, 21 .5 .2011, bls . 9) .

2zf . 32011 R 0515: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 515/2011 frá  
25 . maí 2011 um leyfi fyrir B6-vítamíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB 
L 138, 26 .5 .2011, bls . 40) .

2zg . 32011 R 0527: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 527/2011 frá  
30. maí 2011 um leyfi fyrir blöndu af endó-1,4-β-xýlanasa, sem Trichoderma reesei (MUCL 
49755) fram leiðir, og endó-1,3(4)-β-glúkanasa, sem Trichoderma reesei (MUCL 49754) 
fram leiðir, og pólýgalaktúrónasa, sem Aspergillus aculeatus (CBS 589 .94) fram leiðir, sem 
fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Aveve NV) (Stjtíð . ESB L 143, 31 .5 .2011, 
bls . 6) .

2zh . 32011 R 0528: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 528/2011 frá  
30. maí 2011 um leyfi fyrir endó-1,4-β-xýlanasa, sem Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) 
fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er Danisco Animal 
Nutrition) (Stjtíð . ESB L 143, 31 .5 .2011, bls . 10) .

2zi . 32011 R 0532: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 532/2011 frá  
31 . maí 2011 um leyfi fyrir róbenidínhýdróklóríði sem fóðuraukefni fyrir kanínur til undaneldis 
og eldiskanínur (leyfishafi er Alpharma Belgium BVBA) og um breyt ingu á reglu gerð um (EB) 
nr . 2430/1999 og (EB) nr . 1800/2004 (Stjtíð . ESB L 146, 1 .6 .2011, bls . 7) .
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2zj . 32011 R 0868: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 868/2011 frá  
31 . ágúst 2011 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og blöndu með 
Lactobacillus buchneri (DSM 22963) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB  
L 226, 1 .9 .2011, bls . 2) .“

15 . Eftir far andi undirliður bætist við í 33 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/32/EB):

„– 32011 R 0574: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 574/2011 frá 16 . júní 2011 (Stjtíð . 
ESB L 159, 17 .6 .2011, bls . 7) .“

16 . Texti 49 . líðar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 242/2010) falli brott . 

17 . Eftir far andi liðar bætist við á eftir 50 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 454/2010):

„51 . 32011 R 0575: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 575/2011 frá 16 . júní 2011 um 
skrána yfir fóðurefni (Stjtíð . ESB L 159, 17 .6 .2011, bls . 25) .“

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 170/2011, 171/2011, 184/2011, 212/2011, 221/2011, 
335/2011, 336/2011, 337/2011, 361/2011, 371/2011, 373/2011, 388/2011, 389/2011, 406/2011, 495/2011, 
496/2011, 515/2011, 516/2011, 527/2011, 528/2011, 532/2011, 574/2011, 575/2011 og 868/2011, 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 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (28*) . 

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 38/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 5/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 26/2011 frá 14 . janúar 2011 
um leyfi fyrir E-vítamíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 881/2011 frá 
2 . september 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1137/2007 að því er varðar aukefnasamsetningu 
blöndu með Bacillus subtilis DSM 17299 (leyfishafi er Chr . Hansen A/S) og notkun hennar í fóður 
sem inniheldur maurasýru (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 885/2011 
frá 5 . september 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir 
kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, og fyrir eldisendur, kornhænur, fasana, akurhænur, 
perluhænsn, dúfur, eldisgæsir og strúta (leyfishafi er Kemin Europa N .V .) (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 886/2011 
frá 5 . september 2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Trichoderma reesei (CBS 122001) 
fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er Roal Oy) (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 887/2011 frá 
5 . september 2011 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium CECT 4515 sem fóðuraukefni 
fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Norel SA) (6) .

7) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 888/2011 frá 
5 . september 2011 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna (leyfishafi er Janssen 
Pharmaceutica N .V .) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2430/1999 (7) .

8) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 900/2011 
frá 7 . september 2011 um leyfi fyrir lasalósíð-A-natríum sem fóðuraukefni fyrir fasana, perluhænsn, 
kornhænur og akurhænur sem ekki eru varpfuglar (leyfishafi er Alpharma (Belgium) BVBA) (8) .

9) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1068/2011 
frá 21 . október 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, sem Aspergillus niger 
(CBS 109 .713) fram leiðir, og endó-1,4-betaglúkanasa, sem Aspergillus niger (DSM 18404) fram-
leiðir, sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna til undaneldis, 
kalkúna sem eru aldir til undaneldis, aðrar aukafuglategundir (aðrar en eldisendur) og skrautfugla 
(leyfishafi er BASF SE) (9) .

10) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1074/2011 
frá 24 . október 2011 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 sem fóðuraukefni fyrir 
fráfærugrísi (leyfishafi er Integro Gida SAN . ve TIC . A .S ., full trúi er RM Associates Ltd) (10) .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 8, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB L 11, 15 .1 .2011, bls . 18 .
(3) Stjtíð . ESB L 228, 3 .9 .2011, bls . 9 .
(4) Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 3 .
(5) Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 5 .
(6) Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 7 .
(7) Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 9 .
(8) Stjtíð . ESB L 231, 8 .9 .2011, bls . 15 .
(9) Stjtíð . ESB L 277, 22 .10 .2011, bls . 11 .
(10) Stjtíð . ESB L 278, 25 .10 .2011, bls . 5 .
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11) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1088/2011 
frá 27 . október 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu afendó-1,4-betaxýlanasa, sem Trichoderma reesei 
(MULC 49755) fram leiðir, og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem Trichoderma reesei (MULC 49754) 
fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Aveve NV) (11) .

12) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1110/2011 
frá 3 . nóvember 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem Trichoderma 
reesei (CBS 114044) fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og 
eldissvín (leyfishafi er Roal Oy) (12) .

13) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1111/2011 
frá 3 . nóvember 2011 um leyfi fyrir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) sem fóðuraukefni 
fyrir allar dýrategundir (13) .

14) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður . Ákvæði lög gjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 
varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um 
verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í að lögun ar ákvæðum 
vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka við samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til 
Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1k (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2430/1999):

„– 32011 R 0888: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 888/2011 frá 5 . september 2011 
(Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 9) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzzy (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1137/2007):

„– 32011 R 0881: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 881/2011 frá  
2 . september 2011 (Stjtíð . ESB L 228, 3 .9 .2011, bls . 9) .“

3 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 2zj (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 868/2011):

„2zk . 32011 R 0026: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 26/2011 frá 14 . janúar 2011 um 
leyfi fyrir E-vítamíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB L 11, 15 .1 .2011,  
bls . 18) .

2zl . 32011 R 0885: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 885/2011 frá 
5 . september 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni 
fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, og fyrir eldisendur, kornhænur, fasana, 
akurhænur, perluhænsn, dúfur, eldisgæsir og strúta (leyfishafi er Kemin Europa N .V .) (Stjtíð . 
ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 3) .

2zm . 32011 R 0886: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 886/2011 frá  
5 . september 2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3 .1 .3 .26), sem Trichoderma reesei (CBS 122001) 
fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er Roal Oy) (Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, 
bls . 5) .

2zn . 32011 R 0887: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 887/2011 frá  
5 . september 2011 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium CECT 4515 sem 
fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Norel SA) (Stjtíð . ESB L 229, 6 .9 .2011, bls . 7) .

2zo 32011 R 0888: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 888/2011 frá  
5 . september 2011 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna (leyfishafi er 
Janssen Pharmaceutica N .V .) og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2430/1999 (Stjtíð . ESB  
L 229, 6 .9 .2011, bls . 9) .

(11) Stjtíð . ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 14 .
(12) Stjtíð . ESB L 287, 4 .11 .2011, bls . 27 .
(13) Stjtíð . ESB L 287, 4 .11 .2011, bls . 30 .
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2zp . 32011 R 0900: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 900/2011 frá  
7 . september 2011 um leyfi fyrir lasalósíð-A-natríum sem fóðuraukefni fyrir fasana, perluhænsn, 
kornhænur og akurhænur sem ekki eru varpfuglar (leyfishafi er Alpharma (Belgium) BVBA) 
(Stjtíð . ESB L 231, 8 .9 .2011, bls . 15) .

2zq . 32011 R 1068: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1068/2011 frá  
21 . október 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, sem Aspergillus niger 
(CBS 109 .713) fram leiðir, og endó-1,4-betaglúkanasa, sem Aspergillus niger (DSM 18404) 
fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna til 
undaneldis, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, aðrar aukafuglategundir (aðrar en eldisendur) 
og skrautfugla (leyfishafi er BASF SE) (Stjtíð . ESB L 277, 22 .10 .2011, bls . 11) .

2zr . 32011 R 1074: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1074/2011 frá  
24 . október 2011 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 sem fóðuraukefni fyrir 
fráfærugrísi (leyfishafi er Integro Gida SAN . ve TIC . A .S ., full trúi er RM Associates Ltd) (Stjtíð . 
ESB L 278, 25 .10 .2011, bls . 5) .

2zs . 32011 R 1088: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1088/2011 frá  
27 . október 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu afendó-1,4-betaxýlanasa, sem Trichoderma reesei 
(MULC 49755) fram leiðir, og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem Trichoderma reesei (MULC 
49754) fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Aveve NV) (Stjtíð . 
ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 14) .

2zt . 32011 R 1110: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1110/2011 frá  
3 . nóvember 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem Trichoderma 
reesei (CBS 114044) fram leiðir, sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og 
eldissvín (leyfishafi er Roal Oy) (Stjtíð . ESB L 287, 4 .11 .2011, bls . 27) .

2zu . 32011 R 1111: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1111/2011 frá  
3 . nóvember 2011 um leyfi fyrir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) sem fóðuraukefni 
fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB L 287, 4 .11 .2011, bls . 30) .“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 26/2011, 881/2011, 885/2011, 886/2011, 887/2011, 
888/2011, 900/2011, 1068/2011, 1074/2011, 1088/2011, 1110/2011 og 1111/2011, 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 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (14*) . 

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 39/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) og 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 samn ingnum 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 . 5/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) II . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 9/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 750/2010 frá 7 . júlí 2010 
um breyt ingu á II . og III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005 að því 
er varðar há marks gildi leifa fyrir til tekin varnarefni í og á til teknum afurðum (3) .

4) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður og matvæli . Ákvæði lög gjafar um fóður og matvæli 
skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka og í inngangsorðum XII . 
kafla II . við auka við samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 40 . lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005) í 
II . kafla I . við auka við samn ing inn:

„– 32010 R 0750: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 750/2010 frá 7 . júlí 2010 (Stjtíð . ESB 
L 220, 21 .8 .2010, bls . 1) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005) í 
XII . kafla II . við auka við samn ing inn:

„– 32010 R 0750: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 750/2010 frá 7 . júlí 2010 (Stjtíð . ESB 
L 220, 21 .8 .2010, bls . 1) .“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 750/2010, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 31 . mars 2012, 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 161, 21 .6 .2012, bls . 8, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 15, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 17 .
(3) Stjtíð . ESB L 220, 21 .8 .2010, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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5. gr.

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

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 40/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 7/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 frá 13 . júlí 2009 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (2), 
sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 337, 20 .12 .2011, bls . 27 .

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 672/2010 frá 27 . júlí 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar afísingar- og móðuhreinsunarkerfi fyrir fram-
rúðu til tekinna vélknúinna öku tækja og fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra 
og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1003/2010 frá 8 . 
nóvember 2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar flöt fyrir uppsetningu og festingu á 
skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um fram kvæmd reglu-
gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar 
vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í 
slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1005/2010 frá 8 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar dráttarbúnað vélknúinna öku tækja og um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að 
því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem 
ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1008/2010 frá 9 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar fram rúðuþurrku og -sprautubúnað til tekinna 
vélknúinna öku tækja og um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (6) .

7) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1009/2010 frá 9 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar hjólhlífar til tekinna vélknúinna öku tækja og 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn-
ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (7) .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 12, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 13 .
(2) Stjtíð . ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 196, 28 .7 .2010, bls . 5 .
(4) Stjtíð . ESB L 291, 9 .11 .2010, bls . 22 .
(5) Stjtíð . ESB L 291, 9 .11 .2010, bls . 36 .
(6) Stjtíð . ESB L 292, 10 .11 .2010, bls . 2 .
(7) Stjtíð . ESB L 292, 10 .11 .2010, bls . 21 .
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8) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 19/2011 frá 11 . janúar 
2011 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar lögboðna merkiplötu fram leiðanda og 
verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um fram kvæmd 
reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er 
varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar 
eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (8) .

9) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 109/2011 frá 27 . janúar 
2011 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 að því er varðar 
gerðarviður kenn ing arkröfur til tekinna flokka vélknúinna öku tækja og eftirvagna þeirra varð andi 
hjól- og aurhlífabúnað (9) .

10) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 407/2011 frá 27 . apríl 2011 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 að því er varðar að fella inn 
til teknar reglu gerð ir efna hags nefndar Sam einuðu þjóðanna fyrir Evrópu um gerðarviður kenn ing u 
vélknúinna öku tækja og eftirvagna þeirra og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætlaðar 
eru í slík ökutæki (10) .

11) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 458/2011 frá 12 . maí 2011 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra með tilliti til 
áfestingar hjólbarða og um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (11) .

12) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr . 661/2009 falla úr gildi til skip un ráðs ins 
70/221/EBE (12), til skip un ráðs ins 70/222/EBE (13), til skip un ráðs ins 70/311/EBE (14), til-
skip un ráðs ins 70/387/EBE (15), til skip un ráðs ins 70/388/EBE (16), til skip un ráðs ins  
71/320/EBE (17), til skip un ráðs ins 72/245/EBE (18), til skip un ráðs ins 74/60/EBE (19), til skip un ráðs ins  
74/61/EBE (20), til skip un ráðs ins 74/297/EBE (21), til skip un ráðs ins 74/408/EBE (22), til skip un ráðs ins  
74/483/EBE (23), til skip un ráðs ins 75/443/EBE (24), til skip un ráðs ins 76/114/EBE (25), til skip un ráðs ins  
76/115/EBE (26), til skip un ráðs ins 76/756/EBE (27), til skip un ráðs ins 76/757/EBE (28), til skip un ráðs ins  
76/758/EBE (29), til skip un ráðs ins 76/759/EBE (30), til skip un ráðs ins 76/760/EBE (31), til-
skip un ráðs ins 76/761/EBE (32), til skip un ráðs ins 76/762/EBE (33), til skip un ráðs ins  
77/389/EBE (34), til skip un ráðs ins 77/538/EBE (35), til skip un ráðs ins 77/539/EBE (36), til skip un ráðs ins  
77/540/EBE (37), til skip un ráðs ins 77/541/EBE (38), til skip un ráðs ins 77649/EBE (39), til skip un ráðs ins  
78/316/EBE (40), til skip un ráðs ins 78/317/EBE (41), til skip un ráðs ins 78/318/EBE (42), til skip un ráðs ins 

(8) Stjtíð . ESB L 8, 12 .1 .2011, bls . 1 .
(9) Stjtíð . ESB L 34, 9 .2 .2011, bls . 2 .
(10) Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 13 .
(11) Stjtíð . ESB L 124, 13 .5 .2011, bls . 11 .
(12) Stjtíð . EB L 76, 6 .4 .1970, bls . 23 .
(13) Stjtíð . EB L 76, 6 .4 .1970, bls . 25 .
(14) Stjtíð . EB L 133, 18 .6 .1970, bls . 10 .
(15) Stjtíð . EB L 176, 10 .8 .1970, bls . 5 .
(16) Stjtíð . EB L 176, 10 .8 .1970, bls . 12 .
(17) Stjtíð . EB L 202, 6 .9 .1971, bls . 37 .
(18) Stjtíð . EB L 152, 6 .7 .1972, bls . 15 .
(19) Stjtíð . EB L 38, 11 .2 .1974, bls . 2 .
(20) Stjtíð . EB L 38, 11 .2 .1974, bls . 22 .
(21) Stjtíð . EB L 165, 20 .6 .1974, bls . 16 .
(22) Stjtíð . EB L 221, 12 .8 .1974, bls . 1 .
(23) Stjtíð . EB L 266, 2 .10 .1974, bls . 4 .
(24) Stjtíð . EB L 196, 26 .7 .1975, bls . 1 .
(25) Stjtíð . EB L 24, 30 .1 .1976, bls . 1 .
(26) Stjtíð . EB L 24, 30 .1 .1976, bls . 6 .
(27) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 1 .
(28) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 32 .
(29) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 54 .
(30) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 71 .
(31) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 85 .
(32) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 96 .
(33) Stjtíð . EB L 262, 27 .9 .1976, bls . 122 .
(34) Stjtíð . EB L 145, 13 .6 .1977, bls . 41 .
(35) Stjtíð . EB L 220, 29 .8 .1977, bls . 60 .
(36) Stjtíð . EB L 220, 29 .8 .1977, bls . 72 .
(37) Stjtíð . EB L 220, 29 .8 .1977, bls . 83 .
(38) Stjtíð . EB L 220, 29 .8 .1977, bls . 95 .
(39) Stjtíð . EB L 267, 19 .10 .1977, bls . 1 .
(40) Stjtíð . EB L 81, 28 .3 .1978, bls . 3 .
(41) Stjtíð . EB L 81, 28 .3 .1978, bls . 27 .
(42) Stjtíð . EB L 81, 28 .3 .1978, bls . 49 .
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78/549/EBE (43), til skip un ráðs ins 78/932/EBE (44), til skip un ráðs ins 89/297/EBE (45), til skip un ráðs ins  
91/226/EBE (46), til skip un ráðs ins 92/21/EBE (47), til skip un ráðs ins 92/22/EBE (48), til skip un 
ráðs ins 92/24/EBE (49), til skip un ráðs ins 92/114/EBE (50), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins  
94/20/EB (51), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/28/EB (52), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins  
96/27/EB (53), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 96/79/EB (54), til skip un Evrópu þingsins og ráðs-
ins 97/27/EB (55), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/85/EB (56), og til skip un Evrópu þingsins 
og ráðs ins 2003/97/EB (57), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því að fella þær 
úr samn ingnum frá 1 . nóvember 2014 .

13) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) 661/2009 fellur úr gildi til skip un ráðs ins 92/23/EBE (58), en 
sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum frá 1 . nóvember 
2017 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Texti liða 4 (til skip un ráðs ins 70/221/EBE), 5 (til skip un ráðs ins 70/222/EBE), 6 (til skip un 
ráðs ins 70/311/EBE), 7 (til skip un ráðs ins 70/387/EBE), 8 (til skip un ráðs ins 70/388/EBE), 
10 (til skip un ráðs ins 71/320/EBE), 11 (til skip un ráðs ins 72/245/EBE), 13 (til skip un ráðs ins  
74/60/EBE), 14 (til skip un ráðs ins 74/61/EBE), 15 (til skip un ráðs ins 74/297/EBE), 16 (til skip un ráðs ins  
74/408/EBE), 17 (til skip un ráðs ins 74/483/EBE), 18 (til skip un ráðs ins 75/443/EBE), 19 (til skip un ráðs ins  
76/114/EBE), 20 (til skip un ráðs ins 76/115/EBE), 21 (til skip un ráðs ins 76/756/EBE), 22 (til skip un ráðs ins  
76/757/EBE), 23 (til skip un ráðs ins 76/758/EBE), 24 (til skip un ráðs ins 76/759/EBE), 
25 (til skip un ráðs ins 76/760/EBE), 26 (til skip un ráðs ins 76/761/EBE), 27 (til skip un ráðs ins  
76/762/EBE), 28 (til skip un ráðs ins 77/389/EBE), 29 (til skip un ráðs ins 77/538/EBE), 30 (til skip un ráðs ins  
77/539/EBE), 31 (til skip un ráðs ins 77/540/EBE), 32 (til skip un ráðs ins 77/541/EBE), 33 (til skip un ráðs ins  
77/649/EBE), 34 (til skip un ráðs ins 78/316/EBE), 35 (til skip un ráðs ins 78/317/EBE), 36 (til skip-
un ráðs ins 78/318/EBE), 38 (til skip un ráðs ins 78/549/EBE), 39 (til skip un ráðs ins 78/932/EBE), 
45 (til skip un ráðs ins 89/297/EBE), 45a (til skip un ráðs ins 91/226/EBE), 45b (til skip un ráðs ins  
92/21/EBE), 45c (til skip un ráðs ins 92/22/EBE), 45e (til skip un ráðs ins 92/24/EBE), 45g (til skip un ráðs ins  
92/114/EBE), 45r (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/20/EB), 45t (til skip un Evrópu þingsins 
og ráðs ins 95/28/EB), 45u (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 96/27/EB), 45v (til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 96/79/EB), 45w (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/27/EB), 45y (til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/85/EB) og 45zc (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/97/EB) 
falli brott frá 1 . nóvember 2014 .

2 . Texti liðar 45d (til skip un ráðs ins 92/23/EBE) falli brott frá 1 . nóvember 2017 .

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 45zx (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB):

„– 32009 R 0661: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 frá 13 . júlí 2009 (Stjtíð . 
ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 1), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 337, 20 .12 .2011,  
bls . 27 .“

4 . Eftir far andi bætist við á eftir lið 45zz (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 631/2009):

„45zza .  32009 R 0661: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 frá 13 . júlí 2009 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 
kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 

(43) Stjtíð . EB L 168, 26 .6 .1978, bls . 45 .
(44) Stjtíð . EB L 325, 20 .11 .1978, bls . 1 .
(45) Stjtíð . EB L 124, 5 .5 .1989, bls . 1 .
(46) Stjtíð . EB L 103, 23 .4 .1991, bls . 5 .
(47) Stjtíð . EB L 129, 14 .5 .1992, bls . 1 .
(48) Stjtíð . EB L 129, 14 .5 .1992, bls . 11 .
(49) Stjtíð . EB L 129, 14 .5 .1992, bls . 154 .
(50) Stjtíð . EB L 409, 31 .12 .1992, bls . 17 .
(51) Stjtíð . EB L 195, 29 .7 .1994, bls . 1 .
(52) Stjtíð . EB L 281, 23 .11 .1995, bls . 1 .
(53) Stjtíð . EB L 169, 8 .7 .1996, bls . 1 .
(54) Stjtíð . EB L 18, 21 .1 .1997, bls . 7 .
(55) Stjtíð . EB L 233, 25 .8 .1997, bls . 1 .
(56) Stjtíð . EB L 42, 13 .2 .2002, bls . 1 .
(57) Stjtíð . ESB L 25, 29 .1 .2004, bls . 1 .
(58) Stjtíð . EB L 129, 14 .5 .1992, bls . 95 .
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öryggis (Stjtíð . ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 1), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB  
L 337, 20 .12 .2011, bls . 27, eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0407: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 407/2011 frá 27 . apríl 
2011 (Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 13) .

45zzb .  32010 R 0672: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 672/2010 frá 27 . júlí 2010 um 
gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar afísingar- og móðuhreinsunarkerfi fyrir fram-
rúðu til tekinna vélknúinna öku tækja og fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, 
með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð . ESB L 196, 28 .7 .2010, bls . 5) .

45zzc .  32010 R 1003: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1003/2010 frá 8 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar flöt fyrir uppsetningu og festingu á 
skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um fram kvæmd 
reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að 
því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar 
sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð . ESB L 291, 9 .11 .2010, 
bls . 22) .

45zzd .  32010 R 1005: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1005/2010 frá 8 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar dráttarbúnað vélknúinna öku tækja og 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður-
kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og 
aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð . 
ESB L 291, 9 .11 .2010, bls . 36) .

45zze .  32010 R 1008: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1008/2010 frá 9 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar fram rúðuþurrku og -sprautubúnað 
til tekinna vélknúinna öku tækja og um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, 
með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð . ESB L 292, 10 .11 .2010, bls . 2) .

45zzf .  32010 R 1009: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1009/2010 frá 9 . nóvember 
2010 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar hjólhlífar til tekinna vélknúinna öku-
tækja og um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um 
gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis (Stjtíð . ESB L 292, 10 .11 .2010, bls . 21) .

45zzg .  32011 R 0019: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 19/2011 frá 11 . janúar 2011 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar lögboðna merkiplötu fram leiðanda og 
verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing-
arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð . ESB  
L 8, 12 .1 .2011, bls . 1) .

45zzh . 32011 R 0109: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 109/2011 frá 27 . janúar 2011 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 að því er varðar 
gerðarviður kenn ing arkröfur til tekinna flokka vélknúinna öku tækja og eftirvagna þeirra varð-
andi hjól- og aurhlífabúnað (Stjtíð . ESB L 34, 9 .2 .2011, bls . 2) .

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

Eftir far andi bætist við í lið 1 .1 í 3 . hluta II . við auka:

„IS fyrir Ísland

FL fyrir Liechtenstein

16 fyrir Noreg“ .
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45zzi .  32011 R 0458: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 458/2011 frá 12 . maí 2011 
um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra með 
tilliti til áfestingar hjólbarða og um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 661/2009 um gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna 
þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til 
almenns öryggis (Stjtíð . ESB L 124, 13 .5 .2011, bls . 11) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 661/2009, sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 337, 
20 .12 .2011, bls . 27, og reglu gerð a (ESB) nr . 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 
19/2011, 109/2011, 407/2011 og 458/2011, 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 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (59*) . 

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 41/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 7/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 79/2009 frá 14 . janúar 2009 
um gerðarviður kenn ing u vetnisknúinna öku tækja og um breyt ingu á til skip un 2007/46/EB (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009 frá 18 . júní 
2009 um gerðarviður kenn ing u vélknúinna öku tækja og hreyfla með tilliti til losunar frá þungum 
ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upp lýs ingum um viðgerðir og viðhald öku tækja og um 
breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 715/2007 og til skip un 2007/46/EB og um nið ur fellingu á til skip unum 
80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB (3), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 200, 
31 .7 .2009, bls . 52 .

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 183/2011 frá 22 . febrúar 
2011 um breyt ingu á IV . og VI . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB um 
ramma um viður kenn ing u á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og 
aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatil skip un) (4) .

5) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr . 595/2009 falla úr gildi, frá 31 . desember 2013, til skip un 
ráðs ins 80/1269/EBE (5), til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/55/EB (6) og til skip un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2005/78/EB (7), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því að 
fella þær úr samn ingnum frá 31 . desember 2013 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Texti liða 43 (til skip un ráðs ins 80/1269/EBE), 45zl (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/55/EB) 
og 45zo (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/78/EB) falli brott frá 31 . desember 2013 .

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 45zt (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 715/2007):

„– 32009 R 0595: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009 frá 18 . júní 2009 (Stjtíð . 
ESB L 188, 18 .7 .2009, bls . 1), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 200, 31 .7 .2009,  
bls . 52 .“

3 . Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 45zx (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB):

„– 32009 R 0079: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 79/2009 frá 14 . janúar 2009 (Stjtíð . 
ESB L 35, 4 .2 .2009, bls . 32),

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 12, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 13 .
(2) Stjtíð . ESB L 35, 4 .2 .2009, bls . 32 .
(3) Stjtíð . ESB L 188, 18 .7 .2009, bls . 1 .
(4) Stjtíð . ESB L 53, 26 .2 .2011, bls . 4 .
(5) Stjtíð . EB L 375, 31 .12 .1980, bls . 46 .
(6) Stjtíð . ESB L 275, 20 .10 .2005, bls . 1 .
(7) Stjtíð . ESB L 313, 29 .11 .2005, bls . 1 .
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– 32009 R 0595: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009 frá 18 . júní 2009 (Stjtíð . 
ESB L 188, 18 .7 .2009, bls . 1), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 52,

– 32011 R 0183: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 183/2011 frá 22 . febrúar 2011 
(Stjtíð . ESB L 53, 26 .2 .2011, bls . 4) .“

4 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 45zzi (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 458/2011):

„45zzj . 32009 R 0079: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 79/2009 frá 14 . janúar 2009 um 
gerðarviður kenn ing u vetnisknúinna öku tækja og um breyt ingu á til skip un 2007/46/EB (Stjtíð . 
ESB L 35, 4 .2 .2009, bls . 32) .

45zzk . 32009 R 0595: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009 frá 18 . júní 2009 
um gerðarviður kenn ing u vélknúinna öku tækja og hreyfla með tilliti til losunar frá þungum 
ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upp lýs ingum um viðgerðir og viðhald öku tækja og 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 715/2007 og til skip un 2007/46/EB og um nið ur fellingu á 
til skip unum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB (Stjtíð . ESB L 188, 18 .7 .2009, bls . 1), 
sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 52 .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr . 79/2009, 595/2009, sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . 
ESB L 200, 31 .7 .2009, bls . 52, og reglu gerð ar (ESB) nr . 183/2011, 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 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (8*) . 

4. gr.

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

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 42/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 8/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/58/EB frá 13 . júlí 2009 um 
tengibúnað og bakkgír dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/59/EB frá 13 . júlí 2009 um 
baksýnisspegla á dráttarvélum á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/60/EB frá 13 . júlí 2009 um 
há marks hönnunarhraða og hleðslupalla fyrir dráttarvélar á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt 
(kerfisbundin útgáfa) (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/61/EB frá 13 . júlí 2009 að 
því er varðar uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á dráttarvélum á hjólum fyrir land bún að eða 
skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/68/EB frá 13 . júlí 2009 um 
gerðarviður kenn ing u íhlutar fyrir ljósa- og ljósmerkjabúnað á dráttarvélum á hjólum fyrir land bún að 
eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (6) .

7) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/62/ESB frá 8 . september 2010 
um breyt ingu á til skip unum ráðs ins 80/720/EBE og 86/297/EBE og til skip unum Evrópu þingsins 
og ráðs ins 2003/37/EB, 2009/60/EB og 2009/144/EB varð andi gerðarviður kenn ing u á dráttarvélum 
fyrir land bún að eða skógrækt, í því skyni að aðlaga tækni leg ákvæði þeirra (7) .

8) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/58/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 79/533/EBE (8), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum .

9) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/59/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 74/346/EBE (9), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum .

10) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/60/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 74/152/EBE (10), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum .

11) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/61/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 78/933/EBE (11), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum .

12) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/68/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 79/532/EBE (12), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 14, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 15 .
(2) Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2009, bls . 4 .
(3) Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2009, bls . 9 .
(4) Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2009, bls . 15 .
(5) Stjtíð . ESB L 203, 5 .8 .2009, bls . 19 .
(6) Stjtíð . ESB L 203, 5 .8 .2009, bls . 52 .
(7) Stjtíð . ESB L 238, 9 .9 .2010, bls . 7 .
(8) Stjtíð . EB L 145, 13 .6 .1979, bls . 20 .
(9) Stjtíð . EB L 191, 15 .7 .1974, bls . 1 .
(10) Stjtíð . EB L 84, 28 .3 .1974, bls . 33 .
(11) Stjtíð . EB L 325, 20 .11 .1978, bls . 16 .
(12) Stjtíð . EB L 145, 13 .6 .1979, bls . 16 .
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2.8.2012 Nr . 43/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Texti 3 . liðar (til skip un ráðs ins 74/152/EBE), 4 . liðar (til skip un ráðs ins 74/346/EBE), 14 . liðar (til-
skip un ráðs ins 78/933/EBE), 15 . liðar (til skip un ráðs ins 79/532/EBE) og 16 . liðar (til skip un ráðs ins 
79/533/EBE) falli brott .

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í 18 . lið (til skip un ráðs ins 80/720/EBE), 19 . lið (til skip un ráðs ins 
86/297/EBE) og 28 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/37/EB):

„– 32010 L 0062: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/62/ESB frá 8 . september 2010 (Stjtíð . 
ESB L 238, 9 .9 .2010, bls . 7) .“

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í 23 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/144/EB):

„– 32010 L 0062: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/62/ESB frá 8 . september 2010 (Stjtíð . 
ESB L 238, 9 .9 .2010, bls . 7) .

4 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir 34 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/76/EB):

„35 . 32009 L 0058: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/58/EB frá 13 . júlí 2009 um tengibúnað 
og bakkgír dráttarvéla á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð . ESB 
L 198, 30 .7 .2009, bls . 4) .

36 . 32009 L 0059: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/59/EB frá 13 . júlí 2009 um 
baksýnisspegla á dráttarvélum á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa)  
(Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2009, bls . 9) .

37 . 32009 L 0060: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/60/EB frá 13 . júlí 2009 um há marks-
hönnunarhraða og hleðslupalla fyrir dráttarvélar á hjólum fyrir land bún að eða skógrækt 
(kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2009, bls . 15), eins og henni var breytt með:

– 32010 L 0062: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/62/ESB frá 8 . september 2010 
(Stjtíð . ESB L 238, 9 .9 .2010, bls . 7) .

38 . 32009 L 0061: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/61/EB frá 13 . júlí 2009 að því er 
varðar uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á dráttarvélum á hjólum fyrir land bún að eða 
skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð . ESB L 203, 5 .8 .2009, bls . 19) .

39 . 32009 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/68/EB frá 13 . júlí 2009 um 
gerðarviður kenn ing u íhlutar fyrir ljósa- og ljósmerkjabúnað á dráttarvélum á hjólum fyrir land-
bún að eða skógrækt (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð . ESB L 203, 5 .8 .2009, bls . 52) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 2009/68/EB og 
2010/62/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 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (13*) . 

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



Nr . 43/26 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 43/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 8/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/72/ESB frá 14 . september 2011 
um breyt ingu á til skip un 2000/25/EB að því er varðar ákvæði um dráttarvélar sem settar eru á mark að 
sam kvæmt sveigjanleikaáætluninni (2), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 254, 30 .9 .2011, 
bls . 22 .

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/87/ESB frá 16 . nóvember 2011 
um breyt ingu á til skip un 2000/25/EB að því er varðar beitingu áfanga er varða losun dráttarvéla með 
lítilli sporvídd (3) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 29 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/25/EB) í II . kafla II . 
við auka við samn ing inn:

„– 32011 L 0072: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/72/ESB frá 14 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 246, 23 .9 .2011, bls . 1), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 254, 30 .9 .2011, bls . 22,

– 32011 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/87/ESB frá 16 . nóvember 2011 (Stjtíð . ESB 
L 301, 18 .11 .2011, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2011/72/ESB, sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 254, 
30 .9 .2011, bls . 22, og 2011/87/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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 14, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 15 .
(2) Stjtíð . ESB L 246, 23 .9 .2011, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 301, 18 .11 .2011, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/10



2 .8 .2012 Nr . 43/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 44/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 12/2011 frá 
1 . apríl 2011 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/74/ESB frá 29 . júlí 2011 
um breyt ingu á II . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 96/73/EB um til teknar 
aðferðir við magngrein ingu textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga við aukann að 
tækniframförum (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 4a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 96/73/EB) í XI . kafla II . 
við auka við samn ing inn:

„– 32011 L 0074: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/74/ESB frá 29 . júlí 2011 (Stjtíð . ESB L 198, 
30 .7 .2011, bls . 32) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/74/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 171, 30 .6 .2011, bls . 9, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 37, 30 .6 .2011, bls . 10 .
(2) Stjtíð . ESB L 198, 30 .7 .2011, bls . 32 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 43/28 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 45/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 9/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1169/2009 frá 30 . nóvember 
2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 353/2008 um setningu fram kvæmd ar reglna varð andi 
umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum sem kveðið er á um í 15 . gr . reglu gerð ar Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr . 1924/2006 (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 321/2011 
frá 1 . apríl 2011 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 10/2011 að því er varðar tak mörkun á notkun 
bisfenóls A í barnapela úr plasti (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 432/2011 frá 4 . maí 2011 
um synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 440/2011 frá 6 . maí 2011 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar 
og heil brigð is barna (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 665/2011 frá 11 . júlí 2011 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar 
á sjúk dómsáhættu (6) .

7) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 666/2011 frá 11 . júlí 2011 
um synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (7) .

8) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/52/EB frá 5 . júlí 2006 um 
breyt ingu á til skip un 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni og til skip un 
94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum (8), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 78, 
17 .3 .2007, bls . 32 .

9) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um matvæli skulu ekki gilda að því 
er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um 
verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í að lögun ar ákvæðum 
vegna einstakra atvinnu greina í I . við auka og í inngangsorðum XII . kafla II . við auka við samn ing inn . 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 15, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 17 .
(2) Stjtíð . ESB L 314, 1 .12 .2009, bls . 34 .
(3) Stjtíð . ESB L 87, 2 .4 .2011, bls . 1 .
(4) Stjtíð . ESB L 115, 5 .5 .2011, bls . 1 .
(5) Stjtíð . ESB L 119, 7 .5 .2011, bls . 4 .
(6) Stjtíð . ESB L 182, 12 .7 .2011, bls . 5 .
(7) Stjtíð . ESB L 182, 12 .7 .2011, bls . 8 .
(8) Stjtíð . ESB L 204, 26 .7 .2006, bls . 10 .
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2.8.2012 Nr . 43/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í liði 54z (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/35/EB) og 54zb 
(til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/2/EB):

„– 32006 L 0052: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/52/EB frá 5 . júlí 2006 (Stjtíð . ESB  
L 204, 26 .7 .2006, bls . 10), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 78, 17 .3 .2007, bls . 32 .“

2 . Eftir far andi bætist við í lið 54zzzzza (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 353/2008):

„eins og henni var breytt með:

– 32009 R 1169: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1169/2009 frá 30 . nóvember 2009 
(Stjtíð . ESB L 314, 1 .12 .2009, bls . 34) .“

3 . Eftir far andi bætist við í 55 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 10/2011):

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0321: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 321/2011 frá 1 . apríl 
2011 (Stjtíð . ESB L 87, 2 .4 .2011, bls . 1) .“

4 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir 56 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 282/2008):

„57 . 32011 R 0432: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 432/2011 frá 4 . maí 2011 um 
synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (Stjtíð . ESB L 115, 5 .5 .2011, bls . 1) .

58 . 32011 R 0440: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 440/2011 frá 6 . maí 2011 um leyfi 
eða synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og 
heil brigð is barna (Stjtíð . ESB L 119, 7 .5 .2011, bls . 4) .

59 . 32011 R 0665: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 665/2011 frá 11 . júlí 2011 um 
leyfi eða synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar 
á sjúk dómsáhættu (Stjtíð . ESB L 182, 12 .7 .2011, bls . 5) .

60 . 32011 R 0666: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 666/2011 frá 11 . júlí 2011 um 
synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (Stjtíð . ESB L 182, 12 .7 .2011, bls . 8) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB nr . 1169/2009, reglu gerð a (ESB) nr . 321/2011, 432/2011, 
440/2011, 665/2011 og 666/2011 og til skip unar 2006/52/EB, sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB 
L 78, 17 .3 .2007, bls . 32, 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 31 . mars 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr .  
103 . gr . samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (9*) . 

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 46/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 10/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/38/ESB frá  
11 . apríl 2011 um breyt ingu á V . við auka við til skip un 2004/33/EB að því er varðar há marks pH-gildi 
fyrir blóðflöguþykkni við lok geymsluþolstíma (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 15v (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/33/EB) í XIII . kafla II . við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32011 L 0038: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/38/ESB frá 11 . apríl 2011 
(Stjtíð . ESB L 97, 12 .4 .2011, bls . 28) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/38/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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 16, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 19 .
(2) Stjtíð . ESB L 97, 12 .4 .2011, bls . 28 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/13
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 47/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 10/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 668/2009 frá 24 . júlí 2009 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1394/2007 að því er varðar mat og 
vottun gæðagagna og óklínískra gagna um hátæknimeð ferða r lyf sem örfyrir tæki og lítil og meðal stór 
fyrir tæki fram leiða (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 15zl (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/911/EB) í XIII . kafla 
II . við auka við samn ing inn:

„15zm . 32009 R 0668: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 668/2009 frá 24 . júlí 2009 um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1394/2007 að því er varðar mat og vottun 
gæðagagna og óklínískra gagna um hátæknimeð ferða r lyf sem örfyrir tæki og lítil og meðal stór 
fyrir tæki fram leiða (Stjtíð . ESB L 194, 25 .7 .2009, bls . 7) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr . 668/2009, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 16, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 19 .
(2) Stjtíð . ESB L 194, 25 .7 .2009, bls . 7 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/14



Nr . 43/32 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 48/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 14/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/66/ESB frá 1 . júlí 2011 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 4,5-díklór-
2-oktýl-2H-ísóþíasól-3-óni við í I . við auka við hana (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/67/ESB frá 1 . júlí 2011 um 
breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu abamektíni 
við í I . við auka við hana (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/69/ESB frá 1 . júlí 2011 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
imídaklópríði við í I . við auka við hana (4) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12n (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB) í XV . kafla  
II . við auka við samn ing inn:

„– 32011 L 0066: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/66/ESB frá 1 . júlí 2011 (Stjtíð . ESB L 175, 
2 .7 .2011, bls . 10),

– 32011 L 0067: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/67/ESB frá 1 . júlí 2011 (Stjtíð . ESB L 175, 
2 .7 .2011, bls . 13),

– 32011 L 0069: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/69/ESB frá 1 . júlí 2011 (Stjtíð . ESB L 175, 
2 .7 .2011, bls . 24) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2011/66/ESB, 2011/67/ESB og 2011/69/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 31 . mars 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*) .

 
 
 
 

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 20, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 25 .
(2) Stjtíð . ESB L 175, 2 .7 .2011, bls . 10 .
(3) Stjtíð . ESB L 175, 2 .7 .2011, bls . 13 .
(4) Stjtíð . ESB L 175, 2 .7 .2011, bls . 24 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/15
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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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .



Nr . 43/34 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 49/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 14/2012 frá 
10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/78/ESB frá 20 . september 2011 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu Bacillus 
thuringiensis subsp . israelensis, sermigerð H14, stofn AM65-52, við í I . við auka við hana (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/79/ESB frá 20 . september 
2011 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
fípróníli við í I . við auka við hana (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/80/ESB frá 20 . september 
2011 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
lambda-sýhalótríni við í I . við auka við hana (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/81/ESB frá 20 . september 
2011 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
deltametríni við í I . við auka við hana (5) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12n (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB) í XV . kafla  
II . við auka við samn ing inn:

„– 32011 L 0078: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/78/ESB frá 20 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 243, 21 .9 .2011, bls . 7),

– 32011 L 0079: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/79/ESB frá 20 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 243, 21 .9 .2011, bls . 10),

– 32011 L 0080: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/80/ESB frá 20 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 243, 21 .9 .2011, bls . 13),

– 32011 L 0081: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/81/ESB frá 20 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 243, 21 .9 .2011, bls . 16) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2011/78/ESB, 2011/79/ESB, 2011/80/ESB og 2011/81/ESB, sem 
verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

 
 

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 20, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 25 .
(2) Stjtíð . ESB L 243, 21 .9 .2011, bls . 7 .
(3) Stjtíð . ESB L 243, 21 .9 .2011, bls . 10 .
(4) Stjtíð . ESB L 243, 21 .9 .2011, bls . 13 .
(5) Stjtíð . ESB L 243, 21 .9 .2011, bls . 16 .

 2012/EES/43/16
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



Nr . 43/36 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 50/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 132/2011 
frá 2 . desember 2011 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/79/ESB frá 19 . nóvember 2010 
um aðlögun að tækniframförum á III . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/42/EB 
um tak mörkun á losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í 9 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/42/EB) í XVII . kafla II . við auka 
við samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32010 L 0079: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/79/ESB frá 19 . nóvember 2010 (Stjtíð . ESB 
L 304, 20 .11 .2010, bls . 18) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2010/79/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 76, 15 .3 .2012, bls . 16, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 15, 15 .3 .2012, bls . 19 .
(2) Stjtíð . ESB L 304, 20 .11 .2010, bls . 18 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/17
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 51/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) og 
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 samn ingnum 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 . 68/2010 frá 
11 . júní 2010 (1) .

2) XIII . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/68/ESB frá 22 . október 2010 um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/98/EB um búnað um borð í skipum (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/75/ESB frá 2 . september 2011 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/98/EB um búnað um borð í skipum (4) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 1 . lið (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í XXXII . kafla II . við auka við samn-
ing inn:

„– 32010 L 0068: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/68/ESB frá 22 . október 2010 (Stjtíð . ESB  
L 305, 20 .11 .2010, bls . 1),

– 32011 L 0075: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/75/ESB frá 2 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 239, 15 .9 .2011, bls . 1) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 56d (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í V . kafla XIII . við auka við samn-
ing inn:

 „– 32010 L 0068: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/68/ESB frá 22 . október 2010 (Stjtíð . ESB  
L 305, 20 .11 .2010, bls . 1),

– 32011 L 0075: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/75/ESB frá 2 . september 2011 (Stjtíð . ESB 
L 239, 15 .9 .2011, bls . 1) .“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2010/68/ESB og 2011/75/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 1 . maí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 244, 16 .9 .2010, bls . 20, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 49, 16 .9 .2010, bls . 19 .
(2) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(3) Stjtíð . ESB L 305, 20 .11 .2010, bls . 1 .
(4) Stjtíð . ESB L 239, 15 .9 .2011, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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5. gr.

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

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .



2 .8 .2012 Nr . 43/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 52/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á V. við auka (Frelsi launþega til flutninga) 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 samn ingnum 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) V . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 158/2007 
frá 7 . desember 2007 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 492/2011 frá 5 . apríl 2011 
um frelsi launþega til flutninga innan Sambandsins (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 2 . liðar (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr . 1612/68) í V . við auka við samn ing inn hljóði svo:

„32011 R 0492: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 492/2011 frá 5 . apríl 2011 um frelsi 
launþega til flutninga innan Sambandsins (Stjtíð . ESB L 141, 27 .5 .2011, bls . 1) .

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

a)  Ákvæði 1 . mgr . 36 . gr . gilda ekki .

b)  Í 2 . mgr . 36 . gr . komi vísan í 29 . gr . samn ings þessa í stað vísunar í 48 . gr . sáttmálans um starfs hætti 
Evrópu sam bandsins .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 492/2011, 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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 124, 8 .5 .2008, bls . 20, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 26, 8 .5 .2008, bls . 17 .
(2) Stjtíð . ESB L 141, 27 .5 .2011, bls . 1 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 43/40 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 53/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 20/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/578/ESB frá 28 . september 
2010 um viður kenn ing u á að laga- og eftir lits rammi Japans jafn gildi kröfunum í reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1060/2009 um lánshæfismatsfyrir tæki (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 31eb (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1060/2009) í 
IX . við auka við samn ing inn:

„31ec . 32010 D 0578: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/578/ESB frá 28 . september 2010 um 
viður kenn ing u á að laga- og eftir lits rammi Japans jafn gildi kröfunum í reglu gerð Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr . 1060/2009 um lánshæfismatsfyrir tæki (Stjtíð . ESB L 254, 29 .9 .2010, bls . 46) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2010/578/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 31 . mars 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-
nefnd ar inn ar nr . 20/2012 frá 10 . febrúar 2012 (34), hvort sem ber upp síðar .

4. gr.

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

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 26, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 31 .
(2) Stjtíð . ESB L 254, 29 .9 .2010, bls . 46 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
(3) Sjá 1 . neðanmálsgrein .
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2.8.2012 Nr . 43/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Sam eigin leg yfirlýsing samn ings að ila

vegna ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 53/2012 frá 30. mars 2012 
um að fella inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/578/ESB

„Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/578/ESB frá 28 . september 2010 fjallar um jafn gildi krafn a 
sem gilda gagnvart ríkjum utan Evrópu sam bandsins . Þessi ákvörð un er felld inn í EES-samn ing inn með 
fyrirvara um gildissvið samn ings ins .“



Nr . 43/42 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 54/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XI. við auka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og mynd miðlun og upp lýs-
ingasamfélagið) 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 samn ingnum 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) XI . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 138/2011 
frá 2 . desember 2011 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/952/EB frá 20 . desember 2006 
um verndun ólögráða barna og mannlegrar reisnar og um rétt til andsvara með tilliti til sam keppn is-
hæfni evrópskrar hljóð- og mynd miðlunar og beintengdrar upp lýs ingaveitu (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 34 . lið (tilmæli Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/865/EB) í XI . við auka 
við samn ing inn:

„35 . 32006 H 0952: Tilmæli Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/952/EB frá 20 . desember 2006 um 
verndun ólögráða barna og mannlegrar reisnar og um rétt til andsvara með tilliti til sam keppn is-
hæfni evrópskrar hljóð- og mynd miðlunar og beintengdrar upp lýs ingaveitu (Stjtíð . ESB L 378, 
27 .12 .2006, bls . 72) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2006/952/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 76, 15 .3 .2012, bls . 22, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 15, 15 .3 .2012, bls . 27 .
(2) Stjtíð . ESB L 378, 27 .12 .2006, bls . 72 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2 .8 .2012 Nr . 43/43EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 55/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XII. við auka (Frjálsir fjár magnsflutningar) 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 samn ingnum 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) XII . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 50/2010 
frá 30 . apríl 2010 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/7/ESB frá 16 . febrúar 2011 um 
átak gegn greiðsludrætti í verslunarviðskiptum (2) .

3) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2011/7/ESB fellur úr gildi frá 16 . mars 2013 til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2000/35/EB (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samn ingnum frá 16 . mars 2013 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 2 . liðar (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/35/EB) í XII . við auka við samn ing inn hljóði svo 
frá 16 . mars 2013:

„32011 L 0007: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/7/ESB frá 16 . febrúar 2011 um átak gegn 
greiðsludrætti í verslunarviðskiptum (Stjtíð . ESB L 48, 23 .2 .2011, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/7/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 181, 15 .7 .2010, bls . 18, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 37, 15 .7 .2010, bls . 23 .
(2) Stjtíð . ESB L 48, 23 .2 .2011, bls . 1 .
(3) Stjtíð . EB L 200, 8 .8 .2000, bls . 35 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 43/44 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 56/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2010 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/453/ESB frá  
13 . júlí 2011 um samþykki á leið bein ing um um skýrslugjöf aðild ar ríkjanna sam kvæmt til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 17ka (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/C 135/03) í XIII . 
við auka við samn ing inn:

„17kb . 32011 D 0453: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/453/ESB frá 13 . júlí 
2011 um samþykki á leið bein ing um um skýrslugjöf aðild ar ríkjanna sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB (Stjtíð . ESB L 193, 23 .7 .2011, bls . 48) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/453/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 193, 23 .7 .2011, bls . 48 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2 .8 .2012 Nr . 43/45EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 57/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/275/ESB frá 26 . apríl 2011 
varð andi tækni for skriftir um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „grunnvirki“ í almenna, 
samevrópska járn brauta kerfinu (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37df (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 201/2011) í 
XIII . við auka við samn ing inn:

„37dg . 32011 D 0275: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/275/ESB frá 26 . apríl 2011 varð-
andi tækni for skriftir um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „grunnvirki“ í almenna, 
samevrópska járn brauta kerfinu (Stjtíð . ESB L 126, 14 .5 .2011, bls . 53) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/275/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 126, 14 .5 .2011, bls . 53 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/24



Nr . 43/46 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 58/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 445/2011 frá 10 . maí 2011 
um vottunarkerfi fyrir aðila sem sjá um viðhald á vöruflutningavögnum og um breyt ingu á reglu gerð 
(EB) nr . 653/2007 (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi bætist við í lið 42ea (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 653/2007):

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 0445: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 445/2011 frá 10 . maí 2011 (Stjtíð . 
ESB L 122, 11 .5 .2011, bls . 22) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 42ef (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1158/2010):

„42eg . 32011 R 0445: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 445/2011 frá 10 . maí 2011 um 
vottunarkerfi fyrir aðila sem sjá um viðhald á vöruflutningavögnum og um breyt ingu á reglu-
gerð (EB) nr . 653/2007 (Stjtíð . ESB L 122, 11 .5 .2011, bls . 22) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 445/2011, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 122, 11 .5 .2011, bls . 22 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2 .8 .2012 Nr . 43/47EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 59/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/17/EB frá 23 . apríl 2009 
um breyt ingu á til skip un 2002/59/EB um stofnun eftir lits- og upp lýs ingakerfis Banda lags ins fyrir 
umferð á sjó (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 55a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB) í XIII . við-
auka við samn ing inn:

„– 32009 L 0017: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/17/EB frá 23 . apríl 2009 (Stjtíð . ESB L 131, 
28 .5 .2009, bls . 101) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/17/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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 131, 28 .5 .2009, bls . 101 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 43/48 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 60/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/15/ESB frá 23 . febrúar 2011 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB um stofnun eftir lits- og upp lýs-
ingakerfis Banda lags ins fyrir umferð á sjó (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 55a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB) í XIII . við-
auka við samn ing inn:

„– 32011 L 0015: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/15/ESB frá 23 . febrúar 2011 (Stjtíð . ESB 
L 49, 24 .2 .2011, bls . 33) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/15/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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 49, 24 .2 .2011, bls . 33 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2 .8 .2012 Nr . 43/49EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 61/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) og bókun 37 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 samn ingnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98 . og 101 . 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Bókun 37 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 104/2011 frá 
30 . september 2011 (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/584/EB frá 31 . júlí 2009 
um skipun stýrihóps háttsettra embættismanna um rafrænt til kynn ingakerfi í Bandalaginu um 
skipakomur (SafeSeaNet) (3) .

4) Til þess að tryggja góða fram kvæmd samn ings ins er rétt að breyta bókun 37 við samn ing inn þannig 
að hún taki til stýrihóps háttsettra embættismanna um SafeSeaNet sem var skipaður sam kvæmt 
ákvörð un 2009/584/EB, og breyta XIII . við auka þannig að fram komi hvaða máls með ferð ræður 
samskiptum við þann hóp .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 55aa (felldur brott) í XIII . við auka við samn ing inn:

„55ab . 32009 D 0584: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/584/EB frá 31 . júlí 2009 um skipun 
stýrihóps háttsettra embættismanna um rafrænt til kynn ingakerfi í Bandalaginu um skipakomur 
(SafeSeaNet) (Stjtíð . ESB L 201, 1 .8 .2009, bls . 63) .

Tilhögun sam starfs við EFTA-ríkin í sam ræmi við 101 . gr . samn ings ins:

Hverju EFTA-ríki er heimilt, í sam ræmi við ákvæði 3 . gr . ákvörð un ar 2009/584/EB, að tilnefna 
áheyrnarfull trúa til setu á fundum stýrihóps háttsettra embættismanna um SafeSeaNet .“

2. gr.

Eftir far andi liður bætist við í bókun 37 (með skrá sem kveðið er á um í 101 . gr .) við samn ing inn:

„34 . Stýrihópur háttsettra embættismanna um SafeSeaNet (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2009/584/EB) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2009/584/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 1 . maí 2012, 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 . 59/2012 frá 30 . mars 2012 (45), hvort sem ber upp síðar . 

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 318, 1 .12 .2011, bls . 42, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 65, 1 .12 .2011, bls . 15 .
(3) Stjtíð . ESB L 201, 1 .8 .2009, bls . 63 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
(4) Stjtíð . ESB L 207, 2 .8 .2012, bls . 39, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 43, 2 .8 .2012, bls . 47 .
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 43/50 2.8.2012

5. gr.

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

Gjört í Brussel 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .



2 .8 .2012 Nr . 43/51EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 62/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/18/EB frá 23 . apríl 2009 um 
setningu grund vall ar regl na við rann sóknir á slysum á sviði sjóflutninga og um breyt ingu á til skip un 
ráðs ins 1999/35/EB og til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi texti bætist við í lið 55c (felldur brott):

„32009 L 0018: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/18/EB frá 23 . apríl 2009 um setningu 
grund vall ar regl na við rann sóknir á slysum á sviði sjóflutninga og um breyt ingu á til skip un ráðs ins 
1999/35/EB og til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB (Stjtíð . ESB L 131, 28 .5 .2009, bls . 
114) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 55a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/59/EB):

„– 32009 L 0018: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/18/EB frá 23 . apríl 2009 . (Stjtíð . ESB  
L 131, 28 .5 .2009, bls . 114) .“

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 56ca (til skip un ráðs ins 1999/35/EB):

„– 32009 L 0018: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/18/EB frá 23 . apríl 2009 . (Stjtíð . ESB  
L 131, 28 .5 .2009, bls . 114) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/18/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 1 . maí 2012, 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*) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 . 
(2) Stjtíð . ESB L 131, 28 .5 .2009, bls . 114 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2012/EES/43/29



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 43/52 2.8.2012

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .



2 .8 .2012 Nr . 43/53EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 63/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/21/EB frá 23 . apríl 2009 um 
sam ræmi við kröfur fánaríkis (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 55ca (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 651/2011) í 
XIII . við auka við samn ing inn:

„55d . 32009 L 0021: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/21/EB frá 23 . apríl 2009 um sam ræmi 
við kröfur fánaríkis (Stjtíð . ESB L 131, 28 .5 .2009, bls . 132) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/21/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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 131, 28 .5 .2009, bls . 132 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Nr . 43/54 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 64/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/12/EB frá 11 . mars 2009 um 
flug vallargjöld (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir 65 . lið (felldur brott) í XIII . við auka við samn ing inn:

„65a . 32009 L 0012: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/12/EB frá 11 . mars 2009 um flug-
vallargjöld (Stjtíð . ESB L 70, 14 .3 .2009, bls . 11) .

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

Til skip un þessi á ekki að taka til Liechtensteins .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/12/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 1 . júní 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 70, 14 .3 .2009, bls . 11 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2 .8 .2012 Nr . 43/55EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 65/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 27/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1197/2011 
frá 21 . nóvember 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 474/2006 um að stofna skrá Banda lags ins 
yfir flug rekendur sem er bannað að stunda flug rekstur innan Banda lags ins (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66zab (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 474/2006) í 
XIII . við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 1197: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1197/2011 frá 21 . 
nóvember 2011 (Stjtíð . ESB L 303, 22 .11 .2011, bls . 14) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1197/2011, 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 1 . maí 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 33, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 39 .
(2) Stjtíð . ESB L 303, 22 .11 .2011, bls . 14 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 66/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XV. við auka (Ríkis að stoð) við EES-samn ing inn

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samn ingnum 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) XV . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 120/2008 
frá 7 . nóvember 2008 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/21/ESB frá 20 . desember 2011 
um beitingu 2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart ríkis að stoð í 
formi bóta til til tekinna fyrir tækja sem veita opin bera þjón ustu sem hefur almenna efna hags lega 
þýðingu (2) .

3) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2012/21/ESB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2005/842/EB (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn-
ingnum .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 1h (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/842/EB) í XV . við auka við samn ing inn hljóði 
svo:

„32012 D 0021: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/21/ESB frá 20 . desember 2011 um beitingu 
2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam bandsins gagnvart ríkis að stoð í formi bóta til til-
tekinna fyrir tækja sem veita opin bera þjón ustu sem hefur almenna efna hags lega þýðingu (Stjtíð . ESB L 7, 
11 .1 .2012, bls . 3) .

Ákvæði ákvörð un arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

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

b)  Í stað orðanna „sam rýmist innri mark aðnum“ komi „sam rýmist fram kvæmd EES-samn ings ins“,

c)  Í stað hugtaksins „aðild ar ríki“ komi „aðild ar ríki ESB eða EFTA-ríki“,

d)  Í stað hugtaksins „3 . mgr . 108 . gr . sáttmálans“ í 1 . gr . og 3 . mgr . 2 . gr . komi „3 . mgr . 1 . gr . bókunar 3 
við samn ing um eftir lits stofn un og dóm stól“,

e)  Í stað hugtaksins „2 . mgr . 106 . gr . sáttmálans“ í 2 . gr . komi „2 . mgr . 59 . gr . EES-samn ings ins“,

f)  Í stað hugtaksins „3 . mgr . 108 . gr . sáttmálans“ í 3 . gr . komi „3 . mgr . 1 . gr . bókunar 3 við samn ing um 
eftir lits stofn un og dóm stól“,

g)  Í stað hugtaksins „107 . gr . sáttmálans“ í 5 . gr . komi „61 . gr . EES-samn ings ins“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/21/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

 
 
 

(1) Stjtíð . ESB L 339, 18 .12 .2008, bls . 111, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 79, 18 .12 .2008, bls . 20 .
(2) Stjtíð . ESB L 7, 11 .1 .2012, bls . 3 .
(3) Stjtíð . ESB L 312, 29 .11 .2005, bls . 67 .
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



Nr . 43/58 2 .8 .2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 67/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XVI. við auka (Opin ber innkaup) 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 samn ingnum 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) XVI . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 83/2011 
frá 1 . júlí 2011 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1251/2011 frá  
30 . nóvember 2011 um breyt ingu á til skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB, 2004/18/
EB og 2009/81/EB að því er varðar beitingu við mið un ar fjárhæða við útboð og gerð samn inga (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 2 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/18/EB) og 4 . lið (til-
skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB) í XVI . við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 1251: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1251/2011 frá 30 . nóvember 2011 
(Stjtíð . ESB L 319, 2 .12 .2011, bls . 43) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1251/2011, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 262, 6 .10 .2011, bls . 54, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 54, 6 .10 .2011, bls . 68 .
(2) Stjtíð . ESB L 319, 2 .12 .2011, bls . 43 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 68/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XIX. við auka (Neytendavernd) 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 samn ingnum 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) XIX . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 35/2010 
frá 12 . mars 2010 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2010/304/ESB frá 12 . maí 2010 um 
sam ræmda að ferða fræði við að flokka kvartanir og fyrirspurnir frá neytendum og greina frá þeim (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2011/136/ESB frá 1 . mars 2011 
um við mið un ar reglur varð andi fram kvæmd reglna um gagnavernd í kerfi til samvinnu á sviði 
neytendaverndar (CPCS-kerfið) (3) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir 20 . lið (tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2001/193/EB) í XIX . við auka 
við samn ing inn:

„21 . 32010 H 0304: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2010/304/ESB frá 12 . maí 2010 um sam ræmda 
að ferða fræði við að flokka kvartanir og fyrirspurnir frá neytendum og greina frá þeim (Stjtíð . ESB 
L 136, 2 .6 .2010, bls . 1) .

22 . 32011 H 0136: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2011/136/ESB frá 1 . mars 2011 um við mið un-
ar reglur varð andi fram kvæmd reglna um gagnavernd í kerfi til samvinnu á sviði neytendaverndar 
(CPCS-kerfið) (Stjtíð . ESB L 57, 2 .3 .2011, bls . 44) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2010/304/ESB og 2011/136/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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 143, 10 .6 .2010, bls . 30, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 30, 10 .6 .2010, bls . 38 .
(2) Stjtíð . ESB L 136, 2 .6 .2010, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 57, 2 .3 .2011, bls . 44 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 70/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 29/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 664/2011 frá 11 . júlí 2011 
um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1013/2006 um tilflutning úrgangs í því 
skyni að bæta til teknum blöndum úrgangs við í III . við auka A við hana (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

„– 32011 R 0664: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 664/2011 frá 11 . júlí 2011 (Stjtíð . ESB 
L 182, 12 .7 .2011, bls . 2) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 664/2011, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 36, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 43 .
(2) Stjtíð . ESB L 182, 12 .7 .2011, bls . 2 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 71/2012

frá 30. mars 2012

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 samn ingnum 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 . 29/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/335/EB frá 20 . apríl 2009 um 
tækni legar við mið un ar reglur vegna innleiðingar á fjár hags legri tryggingu í sam ræmi við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (2) .

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/337/EB frá 20 . apríl 2009 um 
skil grein ingu á viðmiðunum fyrir flokkun úrgangsstöðva í sam ræmi við III . við auka við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (3) .

4) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/358/EB frá 29 . apríl 2009 um 
þá sam hæf ingu og reglubundnu framsend ingu upp lýs inga og spurningalistann sem um getur í a-lið 
1 . mgr . 22 . gr . og 18 . gr . til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs 
frá námuiðnaði (4) .

5) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/359/EB frá 30 . apríl 2009 um 
fullvinnslu skil grein ing ar innar á óvirkum úrgangi í fram kvæmd f-liðar 1 . mgr . 22 . gr . í til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (5) .

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/360/EB frá 30 . apríl 2009 um 
fullvinnslu tækni legra krafn a varð andi lýsingu á eigin leikum úrgangs sem mælt er fyrir um í til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (6) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 32fe (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB) í XX . við-
auka við samn ing inn:

„32fea . 32009 D 0335: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/335/EB frá 20 . apríl 2009 um tækni-
legar við mið un ar reglur vegna innleiðingar á fjár hags legri tryggingu í sam ræmi við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (Stjtíð . ESB 
L 101, 21 .4 .2009, bls . 25) .

32feb . 32009 D 0337: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/337/EB frá 20 . apríl 2009 um skil-
grein ingu á viðmiðunum fyrir flokkun úrgangsstöðva í sam ræmi við III . við auka við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (Stjtíð . ESB 
L 102, 22 .4 .2009, bls . 7) .

32fec . 32009 D 0358: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/358/EB frá 29 . apríl 2009 um þá 
sam hæf ingu og reglubundnu framsend ingu upp lýs inga og spurningalistann sem um getur 
í a-lið 1 . mgr . 22 . gr . og 18 . gr . til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um 
meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (Stjtíð . ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 39) .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 36, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 43 .
(2) Stjtíð . ESB L 101, 21 .4 .2009, bls . 25 .
(3) Stjtíð . ESB L 102, 22 .4 .2009, bls . 7 .
(4) Stjtíð . ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 39 .
(5) Stjtíð . ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 46 .
(6) Stjtíð . ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 48 .
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32fed . 32009 D 0359: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/359/EB frá 30 . apríl 2009 um 
fullvinnslu skil grein ing ar innar á óvirkum úrgangi í fram kvæmd f-liðar 1 . mgr . 22 . gr . í til skip-
un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (Stjtíð . 
ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 46) .

32fee . 32009 D 0360: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/360/EB frá 30 . apríl 2009 um 
fullvinnslu tækni legra krafn a varð andi lýsingu á eigin leikum úrgangs sem mælt er fyrir um 
í til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði 
(Stjtíð . ESB L 110, 1 .5 .2009, bls . 48) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2009/335/EB, 2009/337/EB, 2009/358/EB, 2009/359/EB og 
2009/360/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 31 . mars 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (7*) .

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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 72/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samn ingnum 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) XXI . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 30/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 216/2010 frá 15 . mars 2010 
um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 862/2007 um hagskýrslur Banda-
lags ins um fólksflutninga og al þjóð lega vernd að því er varðar skil grein ing ar á flokkum ástæðna 
fyrir dvalarleyfum (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18ar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 317/2010) í 
XXI . við auka við samn ing inn:

„18as . 32010 R 0216: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 216/2010 frá 15 . mars 2010 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 862/2007 um hagskýrslur Banda lags-
ins um fólksflutninga og al þjóð lega vernd að því er varðar skil grein ing ar á flokkum ástæðna fyrir 
dvalarleyfum (Stjtíð . ESB L 66, 16 .3 .2010, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 216/2010, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 37, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 44 .
(2) Stjtíð . ESB L 66, 16 .3 .2010, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 73/2012

frá 30. mars 2012

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

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

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samn ingnum 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) XXI . við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 30/2012 
frá 10 . febrúar 2012 (1) .

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 328/2011 frá 5 . apríl 
2011 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1338/2008 um hagskýrslur 
Banda lags ins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar tölfræðigögn um 
dánarorsakir (2) .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18z (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1338/2008) í 
XXI . við auka við samn ing inn:

„18z1 . 32011 R 0328: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 328/2011 frá 5 . apríl 2011 um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1338/2008 um hagskýrslur Banda lags ins 
um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar tölfræðigögn um dánarorsakir 
(Stjtíð . ESB L 90, 6 .4 .2011, bls . 22) .

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

Stjórn völd í Liechtenstein þurfa ekki að senda gögn um andvana fædd börn .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 328/2011, 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 31 . mars 2012, 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 30 . mars 2012 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

starfandi formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 161, 21 .6 .2012, bls . 37, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 34, 21 .6 .2012, bls . 44 .
(2) Stjtíð . ESB L 90, 6 .4 .2011, bls . 22 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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