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8.11.2012 Nr. 63/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 123/2012

frá 13. júlí 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. 104/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 87/2011 frá 2. febrúar 2011 
um tilnefningu á tilvísunarrann sóknarstofu ESB fyrir rann sóknir á heilbrigði býflugna, um frekari 
skyldur og verk efn i fyrir þá rann sóknarstofu og um breyt ingu á VII. við auka við reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 (2).

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

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.

Eftir far andi undirliður bætist við í 11. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í hluta 
1.1 í I. kafla I. við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 0087: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 87/2011 frá 2. febrúar 2011 (Stjtíð. 
ESB L 29, 3.2.2011, bls. 1).“

2. gr.

Norskur texti reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 87/2011, 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 14. júlí 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 270, 4.10.2012, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 4.
(2) Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2011, bls. 1.
(*) 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.



8.11.2012 Nr. 63/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 124/2012

frá 13. júlí 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. 104/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1276/2011 frá 8. desember 
2011 um breyt ingu á III. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004 að því 
er varðar meðhöndlun til að drepa lífvænlega sníkla í fiskafurðum til manneldis (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 17. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004) í hluta 
6.1 í I. kafla I. við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 1276: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1276/2011 frá 8. desember 2011 (Stjtíð. 
ESB L 327, 9.12.2011, bls. 39).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 1276/2011, 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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 4.
(2) Stjtíð. ESB L 327, 9.12.2011, bls. 39.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2012/EES/63/02



Nr. 63/4 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 125/2012

frá 13. júlí 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. 107/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 366/2011 frá 14. apríl 
2011 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 
leyfisveitingu og tak markanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), er snertir XVII. við-
auka við hana (akrýlamíð) (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12zc (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1907/2006) í 
XV. kafla II. við auka við samn ing inn:

„– 32011 R 0366: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 366/2011 frá 14. apríl 2011 (Stjtíð. 
ESB L 101, 15.4.2011, bls. 12).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 366/2011, 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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 28.
(2) Stjtíð. ESB L 101, 15.4.2011, bls. 12.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2012/EES/63/03



8.11.2012 Nr. 63/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 126/2012

frá 13. júlí 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) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 764/2008 frá 9. júlí 2008 
um máls með ferð við beitingu til tekinna innlendra tæknireglna vegna löglega mark aðssettrar vöru í 
öðru aðild ar ríki og um nið ur fellingu á ákvörð un nr. 3052/95/EB (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 
um kröfur varð andi faggildingu og mark aðseftir lit í tengslum við mark aðs setn ingu á vörum og nið-
ur fellingu reglu gerð ar (EBE) nr. 339/93 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 768/2008/EB frá 9. júlí 2008 
um sam eigin legan ramma um mark aðs setn ingu á vörum og nið ur fellingu á ákvörð un ráðs ins  
93/465/EBE (3).

4) Með ákvörð un nr. 768/2008 eru settar sam eigin legar megin reglur og við mið un ar ákvæði að því er 
varðar fram tíðar lög gjöf um sam hæf ingu skil yrða fyrir mark aðs setn ingu á vörum og hún er einnig 
uppsláttarrit að því er varðar gildandi lög gjöf.

5) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 764/2008 fellur úr gildi ákvörð un Evrópu þingsins og 
ráðs ins nr. 3052/95/EB (4), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr 
samn ingnum.

6) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 765/2008 fellur úr gildi reglu gerð ráðs ins (EBE)  
nr. 339/93 (5), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum.

7) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar nr. 768/2008/EB fellur úr gildi ákvörð un ráðs ins 93/465/EBE (6), 
en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum.

8) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti liðar 3b (reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 339/93) hljóði svo:

„32008 R 0765: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur 
varð andi faggildingu og mark aðseftir lit í tengslum við mark aðs setn ingu á vörum og nið ur fellingu 
reglu gerð ar (EBE) nr. 339/93 (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30).

(1) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 21.
(2) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.
(3) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 82.
(4) Stjtíð. EB L 321, 30.12.1995, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 40, 17.2.1993, bls. 1.
(6) Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 23.

 2012/EES/63/04



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 63/6 8.11.2012

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

a) Eftir far andi bætist við í lok 2. mgr. 4. gr.:

 „Stjórn völd í Liechtenstein skulu einnig geta leitað til faggildingarstofnunar Sviss vegna þeirra 
vöruflokka sem samn ing ur milli Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um gagnkvæma 
viður kenn ing u í tengslum við sam ræmismat þar sem kröfur ESB og Sviss eru taldar vera jafn gildar 
sam kvæmt ákvæðum 2. mgr. 1. gr. þess samn ings“.

b) Vörur sem fluttar eru út frá Liechtenstein til annarra samn ings að ila geta fallið undir landa-
mæraeftir lit sam kvæmt ákvæðum 27. til 29. gr.“

2. Texti liðar 3d (ákvörð un ráðs ins 93/465/EBE) hljóði svo:

„32008 D 0768: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 768/2008/EB frá 9. júlí 2008 um sam eigin-
legan ramma um mark aðs setn ingu á vörum og nið ur fellingu á ákvörð un ráðs ins 93/465/EBE (Stjtíð. 
ESB L 218, 13.8.2008, bls. 82).“

3. Texti liðar 3f (ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 3052/95/EB) hljóði svo:

„32008 R 0764: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 764/2008 frá 9. júlí 2008 um máls með-
ferð við beitingu til tekinna innlendra tæknireglna vegna löglega mark aðssettrar vöru í öðru aðild ar ríki 
og um nið ur fellingu á ákvörð un nr. 3052/95/EB (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 21).

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

Reglu gerð in gildir aðeins um vörur sem 3. mgr. 8. gr. samn ings ins tekur til.

Reglu gerð in tekur ekki til Liechtensteins í tengslum við vörur sem I. við auki, XII. og XXVII. kafli 
II. við auka og bókun 47 við samn ing inn taka til meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins.“

4. Eftir far andi bætist við í lið 3h (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/95/EB):

„eins og henni var breytt með:

– 32008 R 0765: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 (Stjtíð. 
ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 764/2008 og 765/2008 og ákvörð un ar nr. 768/2008/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



8.11.2012 Nr. 63/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 127/2012

frá 13. júlí 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. 106/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/48/EB frá 18. júní 2009 um 
öryggi leikfanga (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2009/48/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 88/378/EBE (3), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana í heild úr samn ingnum frá og með 
20. júlí 2013.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti 1. liðar (til skip un ráðs ins 88/378/EBE) falli brott frá og með 20. júlí 2013.

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 1. lið (til skip un ráðs ins 88/378/EBE):

„1a. 32009 L 0048: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/48/EB frá 18. júní 2009 um öryggi 
leikfanga (Stjtíð. ESB L 170, 30.6.2009, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/48/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 14. júlí 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. 126/2012 frá 13. júlí 2012 (54), 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 6, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 8. 
(2) Stjtíð. ESB L 170, 30.6.2009, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 187, 16.7.1988, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(4) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 4, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls.5.

 2012/EES/63/05



Nr. 63/8 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 128/2012

frá 13. júlí 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. 109/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/267/ESB frá 6. maí 2010 um 
sam ræmd tækniskil yrði vegna notkunar á tíðnisviðinu 790-862 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru 
fær um að veita rafræna fjar skipta þjón ustu innan Evrópu sam bandsins (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 5czg (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/166/ESB) í  
XI. við auka við samn ing inn:

„5czh. 32010 D 0267: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/267/ESB frá 6. maí 2010 um sam ræmd 
tækniskil yrði vegna notkunar á tíðnisviðinu 790-862 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um 
að veita rafræna fjar skipta þjón ustu innan Evrópu sam bandsins (Stjtíð. ESB L 117, 11.5.2010, 
bls. 95).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2010/267/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 31, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 31.
(2) Stjtíð. ESB L 117, 11.5.2010, bls. 95.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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8.11.2012 Nr. 63/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 129/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarfsemi) við EES-samn ing inn

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

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

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/38/EB frá 17. maí 2006 
um breytingu á tilskipun 1999/62/EB um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á 
tilteknum grunnvirkjum (1).

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði liðar 18a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB) í XIII. við auka við EES-samn ing inn 
breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

„– 32006 L 0038: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/38/EB frá 17. maí 2006 (Stjtíð. ESB  
L 157, 9.6.2006, bls. 8).“

2. Ákvæði aðlögunarliðarins breytist sem hér segir:

i) Texti aðlögunarliðar d) hljóði svo:

„d) Eftirfarandi bætist við í lok mgr. 4b í 7. gr.:

„a) Að því er varðar fyrirkomulag vegtolla á samevrópska vegakerfinu í suðaustanverðum 
Noregi sem þegar er til staðar daginn sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
129/2012 frá 13. júlí 2012 (2) öðlast gildi, skal beiting afsláttar eða lægri vegtolla gagnvart 
þeim sem nota vegina mikið samrýmast ákvæðum mgr. 4b í 7. gr. þessarar tilskipunar eigi 
síðar en 31. desember 2014.

b) Beita má núgildandi afsláttarkjörum eða lægri vegtollum gagnvart þeim sem nota vegina 
mikið á fyrirkomulag vegtolla á samevrópska vegakerfinu annars staðar í Noregi sem 
þegar er til staðar daginn sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2012 
öðlast gildi, að því tilskildu að hlutfall alþjóðlegra þungavöruflutninga á viðkomandi 
grunnvirkjakerfi sé lægra en 30%.

Að því er varðar fyrirkomulag vegtolla sem komið er á eftir gildistökudag ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2012, má afsláttur eða lækkun vegtolls til þeirra sem 
nota vegina mikið vera meiri en það hámark sem sett er í mgr. 4b í 7. gr. þessar tilskipunar, 
að því tilskildu að:

– hlutur alþjóðlegra þungavöruflutninga á viðkomandi grunnvirkiskerfi sé ekki meiri en 5%,

– umfang slíks afsláttar eða lækkaðs verð sé réttlætt á grundvelli sérstakra aðstæðna, einkum 
þegar viðkomandi grunnvirkjakerfi samanstendur af brúm og/eða jarðgöngum sem koma 
í stað ferjusiglinga.““

ii) Texti aðlögunarliðar e) falli brott.

 
 

(1) Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 8.
(2) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 8, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls. 9.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/38/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



8.11.2012 Nr. 63/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 130/2012

frá 13. júlí 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. 113/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/274/ESB frá 26. apríl 2012 um 
tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar orkuundirkerfi almenna, samevrópska járn brauta-
kerfisins (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37dg (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/275/ESB) í  
XIII. við auka við samn ing inn:

„37dh. 32011 D 0274: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/274/ESB frá 26. apríl 2011 um tækni-
for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar orkuundirkerfi almenna, samevrópska járn brauta-
kerfisins (Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2011, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/274/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37.
(2) Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2011, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 63/12 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 131/2012

frá 13. júlí 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. 113/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/765/ESB frá 22. nóvember 
2011 um viðmiðanir fyrir viður kenn ing u þjálfunarmiðstöðva sem taka þátt í þjálfun lestarstjóra, um 
viðmiðanir fyrir viður kenn ing u prófdómara fyrir lestarstjóra og viðmiðanir fyrir skipu lagningu prófa 
í sam ræmi við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/59/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 42gb (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 36/2010) í 
XIII. við auka við samn ing inn:

„42gc. 32011 D 0765: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/765/ESB frá 22. nóvember 2011 
um viðmiðanir fyrir viður kenn ing u þjálfunarmiðstöðva sem taka þátt í þjálfun lestarstjóra, um 
viðmiðanir fyrir viður kenn ing u prófdómara fyrir lestarstjóra og viðmiðanir fyrir skipu lagningu 
prófa í sam ræmi við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/59/EB (Stjtíð. ESB L 314, 
29.11.2011, bls. 36).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/765/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37.
(2) Stjtíð. ESB L 314, 29.11.2011, bls. 36.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 132/2012

frá 13. júlí 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. 113/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/821/ESB frá 7. 
desember 2011 um viður kenn ing u Grænhöfðaeyja sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2008/106/EB að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/822/ESB frá 
7. desember 2011 um viður kenn ing u Bangladess sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2008/106/EB að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/75/ESB frá 9. 
febrúar 2012 um viður kenn ing u Gana sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/EB 
að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/76/ESB frá 9. 
febrúar 2012 um viður kenn ing u Úrúgvæ sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/
EB að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (5).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 56jk (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/520/
ESB) í XIII. við auka við samn ing inn:

„56jl. 32011 D 0821: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/821/ESB frá 7. desember 
2011 um viður kenn ing u Grænhöfðaeyja sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/
EB að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð. ESB L 327, 9.12.2011, 
bls. 67).

56jm. 32011 D 0822: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/822/ESB frá 7. desember 
2011 um viður kenn ing u Bangladess sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/EB 
að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð. ESB L 327, 9.12.2011, 
bls. 68).

56jn. 32012 D 0075: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/75/ESB frá 9. febrúar 
2012 um viður kenn ing u Gana sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/EB að því 
er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð. ESB L 38, 11.2.2012, bls. 45).

56jo. 32012 D 0076: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/76/ESB frá 9. febrúar 
2012 um viður kenn ing u Úrúgvæ sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/EB 
að því er varðar kerfin fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð. ESB L 38, 11.2.2012, 
bls. 46).“

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37.
(2) Stjtíð. ESB L 327, 9.12.2011, bls. 67.
(3) Stjtíð. ESB L 327, 9.12.2011, bls. 68.
(4) Stjtíð. ESB L 38, 11.2.2012, bls. 45.
(5) Stjtíð. ESB L 38, 11.2.2012, bls. 46.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2011/821/ESB, 2011/822/ESB, 2012/75/ESB og 2012/76/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



8.11.2012 Nr. 63/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 133/2012

frá 13. júlí 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 „EES-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 EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr. 113/2012 frá 15. júní 2012 (1).

2) XIII. við auka við EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr. 90/2011 frá 19. júlí 2011 (2), en með henni var felld inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sam eigin legar reglur um rekstur 
flugþjón ustu í Bandalaginu (endur útgefin) (3).

3) Mark mið samn ings að ila er að tryggja að flug rekendur EFTA-ríkjanna (4) eigi rétt á að stunda flug-
rekstur milli aðild ar ríkja Sambandsins og Sviss, fram og til baka.

4) Mark mið samn ings að ila er einnig að tryggja að flug rekendur Banda lags ins eigi rétt á að stunda flug-
rekstur milli EFTA-ríkis og Sviss, fram og til baka.

5) Sam eigin lega EES-nefndin mun í þessu skyni veita svissneskum flug rekendum rétt, að því tilskildu 
að hann sé gagnkvæmur, til að stunda flug rekstur milli aðildaríkja Sambandsins og EFTA-ríkis, fram 
og til baka.

6) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði liðar 64a (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1008/2008) breytist sem hér segir:

1. Núverandi að lögun ar liður b) verði endur tölusettur sem að lögun ar liður c).

2. Eftir far andi að lögun ar liður bætist við á eftir að lögun ar lið a):

„b) Eftir far andi málsgrein bætist við í 15. gr.:

„6) Svissneskir flug rekendur skulu, með sömu skil yrðum og flug rekendur í Bandalaginu og 
EFTA-ríkjum (1), eiga rétt á að stunda flug rekstur milli aðild ar ríkja Evrópu sam bandsins og 
EFTA-ríkja, fram og til baka. Þetta er háð því að Bandalagið og Sviss, annars vegar, veiti 
flug rekendum í EFTA-ríkjum rétt til að stunda flug rekstur milli aðild ar ríkja Evrópu sam-
bandsins og Sviss, fram og til baka, og, hins vegar, að Sviss og EFTA-ríki veiti flug rekendum 
í Bandalaginu rétt til að stunda flug rekstur milli Sviss og EFTA-ríkja, fram og til baka.

 Allar tak markanir á þessu fyrirkomulagi sem koma upp vegna gildandi tvíhliða eða fjöl þjóð-
legra samn inga sem binda hendur Banda lags ins, annars vegar, og EFTA-ríkjanna, hins vegar 
eru, hér með leystar af hólmi.
_____________________
(1)  Vísanir í „EFTA“ eru í sam ræmi við ákvæði stafl. b) í 2. gr. EES-samn ings ins og ber að lesa sem 

vísanir í „EFTA-ríkin, sem eiga aðild að EES“.““

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37. 
(2) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 62, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 78.
(3) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3.
(4) Vísanir í „EFTA“ í ákvörðun þessari eru í samræmi við ákvæði stafl. b) í 2. gr. EES-samningsins og ber að lesa sem vísanir í 

„EFTA-ríkin, sem eiga aðild að EES“.
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2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 14. júlí 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*), eða gildis töku dag samn ings milli Evrópu-
sam bandsins og Sviss sem veitir flug rekendum EFTA-ríkja rétt til að stunda flug rekstur milli aðild ar ríkja 
Evrópu sam bandsins og Sviss, fram og til baka, annars vegar, eða samn ings milli EFTA-ríkja og Sviss sem 
veitir flug rekendum í Bandalaginu rétt til að stunda flug rekstur milli Sviss og EFTA-ríkja, fram og til baka, 
hins vegar, hvort sem ber upp síðar.

3. gr. 

Formaður sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar skal tilkynna stjórn völdum í Sviss sam þykkt ákvörð un ar 
þessarar og hvenær síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst sam eigin legu EES-
nefndinni, ef um slíkt er að ræða. 

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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



8.11.2012 Nr. 63/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 134/2012

frá 13. júlí 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. 113/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 72/2010 frá 26. janúar 2010 um verklagsreglur við 
fram kvæmd skoðana á vegum fram kvæmda stjórn arinnar á sviði flug verndar (2) var felld inn í samn-
ing inn sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 75/2010 (3).

3) Til þess að tryggja einsleita beitingu reglu gerð ar (ESB) nr. 72/2010 á öllu Evrópska efna hags-
svæðinu, ber að breyta XIII. við auka til að greiða fyrir sam starfi milli fram kvæmda stjórn arinnar og 
Eftir lits stofn un ar EFTA.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði liðar 66hc (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 72/2010) í XIII. við auka við samn ing-
inn breytist sem hér segir:

1. Núverandi að lögun ar liður verði endur tölusettur sem að lögun ar liður a).

2. Eftir far andi að lögun ar liður bætist við á eftir að lögun ar lið a):

„b) Eftir far andi bætist við í 2. mgr. 6. gr.:

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

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

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 14. júlí 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*). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37. 
(2) Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 31.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 63/18 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 135/2012

frá 13. júlí 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. 113/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 295/2012 
frá 3. apríl 2012 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:

„– 32012 R 0295: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 295/2012 frá 3. apríl 
2012 (Stjtíð. ESB L 98, 4.4.2012, bls. 13).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 295/2012, 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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 37.
(2) Stjtíð. ESB L 98, 4.4.2012, bls. 13.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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8.11.2012 Nr. 63/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 136/2012

frá 13. júlí 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. 117/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 
2009 um frjálsa aðild fyrir tækja/stofnana að um hverfis stjórn unarkerfi Banda lags ins (EMAS) og um 
nið ur fellingu reglu gerð ar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana fram kvæmda stjórn arinnar 2001/681/EB 
og 2006/193/EB (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 1221/2009 falla úr gildi reglu gerð Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr. 761/2001 (3) og ákvarðanir fram kvæmda stjórn arinnar 2001/681/EB (4) og  
2006/193/EB (5), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samn ing inn og ber því að fella þær úr samn-
ingnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti liðar 1ea (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 761/2001) hljóði svo:

„32009 R 1221: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 
um frjálsa aðild fyrir tækja/stofnana að um hverfis stjórn unarkerfi Banda lags ins (EMAS) og um nið-
ur fellingu reglu gerð ar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana fram kvæmda stjórn arinnar 2001/681/EB og 
2006/193/EB (Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1).“

2. Texti liðar 1eaa (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2001/681/EB) og liðar 1eab (ákvörð un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2006/193/EB) falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1221/2009, 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 14. júlí 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*). 

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 42.
(2) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 114, 24.4.2001, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 247, 17.9.2001, bls. 24.
(5) Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 63.
(*) 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 137/2012

frá 13. júlí 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. 117/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 976/2009 frá  
19. október 2009 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar  
netþjón ustu (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 268/2010 frá 29. mars 2010 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar aðgang stofnana 
og aðila Banda lags ins að landgagnasöfnum og -þjón ustu aðild ar ríkjanna við sam ræmd skil yrði (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1088/2010 frá  
23. nóvember 2010 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 976/2009 að því er varðar niðurhals- og 
vörpunarþjón ustu (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1089/2010 frá  
23. nóvember 2010 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er 
varðar rekstrar samhæfi landgagnasafn a og -þjón ustu (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 102/2011 frá 4. febrúar 
2011 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 1089/2010 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar rekstrar samhæfi landgagnasafn a og -þjón ustu (6).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti að lögun ar liða a) og b) í lið 1j (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB) hljóði svo:

„a) Að því er varðar EFTA-ríkin, skal túlka frest sem er settur í a-lið 6. gr., b-lið 6. gr. og 3. mgr.  
7. gr. þannig að hann taki til þriggja ára viðbótartímabils.

b) Að því er varðar EFTA-ríkin, skal túlka dagsetningar sem getið er í 2. mgr. 21. gr., 3. mgr. 21. gr. 
og 1. mgr. 24. gr. þannig að þær taki til þriggja ára viðbótartímabils.“

2. Eftir far andi að lögun ar liður bætist við í lið 1jb (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/442/EB):

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

a) Að því er varðar EFTA-ríkin, skal árið sem getið er í annarri undirgrein 2. mgr. 11. gr. vera hið 
sama og árið sem getið er í 18. gr., sam kvæmt ákvæðum til að lögun ar fyrir EFTA-ríkin.

b) Að því er varðar EFTA-ríkin, skal túlka dagsetningu sem getið er í 18. gr. þannig að hún taki til 
þriggja ára viðbótartímabils.“

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 42. 
(2) Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 9.
(3) Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 8.
(4) Stjtíð. ESB L 323, 8.12.2010, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 323, 8.12.2010, bls. 11.
(6) Stjtíð. ESB L 31, 5.2.2011, bls. 13.
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3. Eftir far andi bætist við á eftir lið 1jb (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/442/EB):

„1jc. 32009 R 0976: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 976/2009 frá 19. október 2009 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar netþjón ustu 
(Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 9), eins og henni var breytt með:

– 32010 R 1088: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1088/2010 frá 23. nóvember 
2010 (Stjtíð. ESB L 323, 8.12.2010, bls. 1).

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

Að því er varðar EFTA-ríkin, skal túlka dagsetningar sem getið er í 4. gr. þannig að þær taki 
til þriggja ára viðbótartímabils.

1jd. 32010 R 0268: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 268/2010 frá 29. mars 2010 um 
fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar aðgang stofnana 
og aðila Banda lags ins að landgagnasöfnum og -þjón ustu aðild ar ríkjanna við sam ræmd skil yrði 
(Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 8).

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

Að því er varðar EFTA-ríkin, skal túlka frest sem er settur í 8. gr. þannig að hann taki til þriggja 
ára viðbótartímabils.

1je. 32010 R 1089: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1089/2010 frá 23. nóvember 
2010 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/2/EB að því er varðar rekstrar-
samhæfi landgagnasafn a og -þjón ustu (Stjtíð. ESB L 323, 8.12.2010, bls. 11), eins og henni var 
breytt með:

– 32011 R 0102: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 102/2011 frá 4. febrúar 2011 
(Stjtíð. ESB L 31, 5.2.2011, bls. 13).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 976/2009, (ESB) nr. 268/2010, 
(ESB) nr. 1088/2010, (ESB) nr. 1089/2010 og (ESB) nr. 102/2011, 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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 138/2012

frá 13. júlí 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. 117/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð ráðs ins (ESB) nr. 333/2011 frá 31. mars 2011 um viðmiðanir til 
að ákvarða hvenær til teknar gerðir brotajárns hætta að vera úrgangur sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2008/98/EB (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 32ff (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/98/EB) í XX. við-
auka við samn ing inn:

„32ffa. 32011 R 0333: Reglu gerð ráðs ins (ESB) nr. 333/2011 frá 31. mars 2011 um viðmiðanir til að 
ákvarða hvenær til teknar gerðir brotajárns hætta að vera úrgangur sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2008/98/EB (Stjtíð. ESB L 94, 8.4.2011, bls. 2).

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

Orðin “eða yfir ráða svæði EFTA-ríkjanna“ bætist við á eftir orðunum “tollsvæði Sambandsins“ í 
staf lið e) í 2. gr. og í 6. lið yfirlýsingar um sam ræmi í III. við auka.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 333/2011, 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 14. júlí 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. 126/2012 frá 13. júlí 2012 (34), eða ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr. 136/2012 frá 13. júlí 2012 (45), hvert 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 42.
(2) Stjtíð. ESB L 94, 8.4.2011, bls. 2.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(3) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 4, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls. 5.
(4) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 17, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls.19.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 139/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn um samvinnu á sérstökum sviðum 
utan marka fjórþætta frelsisins

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 „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 122/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Víðtækt kerfi fyrir vöktun jarðar er afar þýðingarmikið fyrir sjálfbæra stjórn un Norður-Evrópu og 
norðurskautssvæðisins.

3) Noregur hefur lagt sitt af mörkum til þróunar á evrópskri áætlun um vöktun jarðar (GMES), bæði 
innan 7. rammaáætlunar Evrópu banda lags ins um rann sóknir, tækniþróun og tilraunaverk efn i (árin 
2007 til 2013) og sem aðili að Geimvísindastofnun Evrópu.

4) Rétt er að auka sam starf samn ings að ila þannig að það taki til reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(ESB) nr. 911/2010 frá 22. september 2010 um evrópsku áætlunina um vöktun jarðar (hnattrænt eftir-
lit vegna um hverfis- og öryggismála (GMES)) og upp hafs aðgerðir hennar (2011–2013) (2).

5) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti hafist 
frá 1. janúar 2012 að telja.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 1. gr. bókunar 31 við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti 6. mgr. hljóði svo:

„Mat og veruleg stefnubreyt ing hvað varðar starf semi sem tengist rammaáætlunum um starf semi 
Sambandsins á sviði rann sókna og tækniþróunar sem um getur í 5. mgr., málsgrein 8a og 8c, og 9. og 
10. mgr. skal fara fram með þeim hætti sem um getur í 3. mgr. 79. gr. samn ings ins.“

2. Eftir far andi málsgreinar bætist við á eftir málsgrein 8b:

 „8c. a) EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2012 taka þátt í starf semi sem leitt gæti af eftirtalinni gerð:

– 32010 R 0911: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 911/2010 frá  
22. september 2010 um evrópsku áætlunina um vöktun jarðar (hnattrænt eftir lit vegna 
um hverfis- og öryggismála (GMES)) og upp hafs aðgerðir hennar (2011–2013) (Stjtíð. 
ESB L 276, 20.10.2010, bls. 1).

b) EFTA-ríkin skulu taka þátt í kostnaði við starf semi sem um getur í staf lið a) í sam ræmi við 
ákvæði staf liðar a) í 1. mgr. 82. gr. samn ings ins og bókun 32 við samn ing inn.

c) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í störfum allra nefnda Sambandsins 
sem eru fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins til að stoð ar við stjórn un, mótun og 
fram kvæmd starf seminnar sem um getur í staf lið a), nánar til tekið GMES-nefnd ar inn ar, 
öryggismálanefnd ar inn ar og notendavettvangsins.

d) Ákvæði þessarar málsgreinar taka ekki til Liechtensteins.

e) Gildis töku þessarar málsgreinar skal frestað að því er Ísland varðar þar til sam eigin lega EES-
nefndin ákveður annað.“

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 48. 
(2) Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010, bls. 1.

 2012/EES/63/17



8.11.2012 Nr. 63/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

Hún kemur til fram kvæmda 1. janúar 2012. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



Nr. 63/26 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 140/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn um samvinnu á sérstökum sviðum 
utan marka fjórþætta frelsisins

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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 122/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til reglu gerð ar Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr. 401/2009 frá 23. apríl 2009 um Um hverfisstofnun Evrópu og evrópska upp lýs inga- 
og eftir lits netið á sviði um hverfismála (2).

3) Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til íþrótta.

4) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 401/2009 fellur úr gildi reglu gerð ráðs ins (EBE)  
nr. 1210/90 (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum.

5) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt 
sér stað.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði bókunar 31 við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. bókunar 31 við samn ing inn hljóði svo:

„a) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum Um hverfisstofnunar Evrópu, „stofnunin“ í því sem 
hér fer á eftir, og evrópsku upp lýs inga- og eftir lits neti á sviði um hverfismála, eins og fram kemur 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 401/2009 frá 23. apríl 2009 um Um hverfisstofnun 
Evrópu og evrópska upp lýs inga- og eftir lits netið á sviði um hverfismála (4).

b) EFTA-ríkin skulu taka þátt í kostnaði við starf semi sem um getur í staf lið a) í sam ræmi við ákvæði 
1. mgr. 82. gr. samn ings ins og bókun 32 við samn ing inn.

c) EFTA-ríkin skulu, vegna staf liðar b), taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í störfum stjórn ar og 
vísindanefndar stofnun ar innar.

d) Túlka skal hugtakið „aðild ar ríki“ og önnur hugtök, sem vísa til opin berra stofnana aðild ar ríkjanna 
í 4. og 5. gr. reglu gerð arinnar, á þann veg að þau taki til EFTA-ríkjanna og opin berra stofnana 
þeirra auk ríkja og stofnana sem þau taka til sam kvæmt reglu gerð inni.

e) Heimilt er að birt a gögn um um hverfismál sem send eru stofnun inni eða koma frá henni og þau 
skal gera aðgengileg almenningi, að því tilskildu að trún að ar upp lýs ingar njóti sömu verndar í 
EFTA-ríkjunum og í ríkjum Banda lags ins.

f) Stofnunin skal vera lögaðili. Hún skal njóta í öllum ríkjum samn ings að ila ítrasta rétthæfis og 
gerhæfis lögaðila sam kvæmt lög gjöf samn ings að ila.

g) EFTA-ríkin skulu beita gagnvart stofnun inni og starfsfólki hennar Bókun um sérréttindi og 
friðhelgi Evrópu banda laganna.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 48. 
(2) Stjtíð. ESB L 126, 21.5.2009, bls. 13. 
(3) Stjtíð. EB L 120, 11.5.1990, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 126, 21.5.2009, bls. 13.
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h) Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2. mgr. 12. gr. ráðningarskilmála annarra starfs manna Evrópu banda-
laganna er forstjóra stofnun ar innar heimilt að gera ráðningarsamn ing við ríkisborgara EFTA-
ríkjanna sem njóta óskertra borgaralegra réttinda.

i) Með skírskotun til 3. mgr. 79. gr. samn ings ins skal VII. hluti samn ings ins (Ákvæði um stofnanir) 
gilda um þessa málsgrein.

j) Ákvæði reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan 
aðgang að skjölum Evrópu þingsins, ráðs ins og fram kvæmda stjórn arinnar skulu, að því er varðar 
fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr. 401/2009, einnig gilda um þau skjöl stofnun ar innar sem varða 
EFTA-ríkin.“

2. Fyrirsögn 4. gr. (Menntun, þjálfun og æskulýðsmál) hljóði svo:

„Menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir“.

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (5*). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 141/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn um samvinnu á sérstökum sviðum 
utan marka fjórþætta frelsisins

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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 122/2012 frá 
15. júní 2012 (1).

2) Rétt er að auka sam starf samn ings að ilanna þannig að það taki til sam starfs varð andi frelsi launþega 
til flutninga, sam ræmingu almanna trygg inga kerfa og ráð staf anir að því er varðar innflytjendur, m.a. 
innflytjendur frá þriðju löndum.

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti átt sér 
stað frá 1. janúar 2012 að telja.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 5. gr. bókunar 31 við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 11. mgr.:

„12. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2012 að telja taka þátt í þeim aðgerðum sem eru fjár magnaðar af 
eftirtöldum fjárlagaliðum á fjárlögum Evrópu sam bandsins fyrir fjárhagsárið 2012:

– Fjárlagaliður 04 01 04 08: „Frelsi launþega til flutninga, sam ræming almanna trygg inga-
kerfa og ráð staf anir að því er varðar innflytjendur, m.a. innflytjendur frá þriðju löndum – 
Stjórn sýsluútgjöld“,

 – Fjárlagaliður 04 03 05: „Frelsi launþega til flutninga, sam ræming almanna trygg inga kerfa 
og ráð staf anir að því er varðar innflytjendur, m.a. innflytjendur frá þriðju löndum“.“

2. Orðin „og í áætluninni sem um getur í tólfta undirlið frá 1. janúar 2009“ í 5. mgr. hljóði svo: „í 
áætluninni sem um getur í tólfta undirlið frá 1. janúar 2009 og í aðgerðunum sem eru fjár magnaðar af 
fjárlagaliðum fjárhagsársins 2012 sem um getur í 12. mgr. frá 1. janúar 2012“.

3. Orðin „8. mgr.“ í 6. og 7. mgr. hljóði svo: „8. og 12. mgr.“.

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (2*). 

Hún kemur til fram kvæmda frá 1. janúar 2012 að telja.

 
 
 
 

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 48. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 142/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 
fjórþætta frelsisins

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 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Bókun 31 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 122/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Rétt er að halda áfram sam starfi samn ings að ilanna í aðgerðum Sambandsins sem eru á fjárlögum 
Sambandsins varð andi fram kvæmd, rekstur og þróun innri mark aðarins.

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við samn ing inn til þess að þetta aukna sam starf geti haldið 
áfram eftir 31. desember 2011.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 7. gr. bókunar 31 við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011“ í 6. mgr. komi orðin 
„fjárhagsárin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012“.

2. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011“ í 7. mgr. komi orðin „fjárhagsárin 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012“.

3. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2008, 2009, 2010 og 2011“ í 8. mgr. komi orðin „fjárhagsárin 2008, 2009, 
2010, 2011 og 2012“.

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins berst 
sam eigin legu EES-nefndinni (2*). 

Hún kemur til fram kvæmda frá 1. janúar 2012 að telja.

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 48. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 143/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á bókun 47 við EES-samn ing inn um afnám tækni legra hindrana í 
viðskiptum með vín

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) Bókun 47 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 102/2012 frá 
30. apríl 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1166/2009 frá 30. nóvember 
2009 um breyt ingu og leið rétt ing u á reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 606/2009 um til-
teknar, ítarlegar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka 
vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og tak markanir þar að lútandi (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 401/2010 frá 7. maí 
2010 um breyt ingu og leið rétt ing u á reglu gerð (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um til-
teknar, ítarlegar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar 
upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu 
til tekinna vínafurða (3), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 248, 22.9.2010, bls. 67.

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1022/2010 frá  
12. nóvember 2010 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr 
uppskeru ársins 2010 á til teknum vínræktarsvæðum (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 53/2011 frá 21. janúar 2011 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 606/2009 um til teknar, ítarlegar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar 
ráðs ins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og 
tak markanir þar að lútandi (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 538/2011 frá 1. júní 2011 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um til teknar, ítarlegar reglur 
um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, 
landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu til tekinna vínafurða (6).

7) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um vín. Ákvæði lög gjafar um vín 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 7. mgr. inngangsorða 
bókunar 47 við samn ing inn. Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 1. viðbætis við bókun 47 við samn ing inn breytist sem hér segir:

(1) Stjtíð. ESB L 248, 13.9.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 50, 13.9.2012, bls. 46. 
(2) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 27.
(3) Stjtíð. ESB L 117, 11.5.2010, bls. 13.
(4) Stjtíð. ESB L 296, 13.11.2010, bls. 3.
(5) Stjtíð. ESB L 19, 22.1.2011, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB L 147, 2.6.2011, bls. 6.
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1. Eftir far andi bætist við í 10. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 606/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32009 R 1166: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1166/2009 frá 30. nóvember 2009 
(Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 27),

– 32011 R 0053: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 53/2011 frá 21. janúar 2011 (Stjtíð. 
ESB L 19, 22.1.2011, bls. 1).“

2. Eftir far andi bætist við í 11. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 607/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 0401: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 401/2010 frá 7. maí 2010 (Stjtíð. 
ESB L 117, 11.5.2010, bls. 13), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 248, 22.9.2010, bls. 
67,

– 32011 R 0538: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 538/2011 frá 1. júní 2011 (Stjtíð. 
ESB L 147, 2.6.2011, bls. 6).“

3. Eftir far andi liður bætist við á eftir 11. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 607/2009):

„12. 32010 R 1022: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1022/2010 frá 12. nóvember 
2010 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru 
ársins 2010 á til teknum vínræktarsvæðum (Stjtíð. ESB L 296, 13.11.2010, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1166/2009 og reglu gerð a (ESB) nr. 401/2010, sbr. leið rétt-
ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 248, 22.9.2010, bls. 67, 1022/2010, 53/2011 og 538/2011, 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 14. júlí 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*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin-
legu EES-nefnd ar inn ar nr. 102/2012 frá 30. apríl 2012 (768), 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(6) Stjtíð. ESB L 248, 13.9.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 50, 13.9.2012, bls. 46. 
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 144/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á II. við auka (Tæknilegar reglugerðir, 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 er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 249/2012 frá  
21. mars 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 19/2011 að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur 
fyrir lögboðna merkiplötu framleiðanda á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1).

2) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 45zzg (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 19/2011) í I. kafla  
II. við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

 – 32012 R 0249: Reglugerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 249/2012 frá 21. mars 2012 (Stjtíð. 
ESB L 82, 22.3.2012, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 249/2012, 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 14. júlí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 82, 22.3.2012, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 145/2012

frá 13. júlí 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 er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/17/ESB frá 9. mars 2011 um 
nið ur fellingu til skip ana ráðs ins 71/317/EBE, 71/347/EBE, 71/349/EBE, 74/148/EBE, 75/33/EBE, 
76/765/EBE, 76/766/EBE og 86/217/EBE varð andi mælifræði (1) fellur úr gildi frá og með 1. júlí 
2011 til skip un ráðs ins 71/349/EBE (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því 
að fella hana úr EES-samn ingnum.

2) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2011/17/ESB falla úr gildi 1. desember 2015 til skip anir ráðs ins 
71/317/EBE (3), 71/347/EBE (4), 74/148/EBE (5), 75/33/EBE (6), 76/765/EBE (7), 76/766/EBE (8) 
og 86/217/EBE (9), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samn ing inn og ber því að fella þær úr 
EES-samn ingnum frá og með 1. desember 2015.

3) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Texti 7. liðar (til skip un ráðs ins 71/349/EBE) falli brott.

2. Texti 2. liðar (til skip un ráðs ins 71/317/EBE), 5. liðar (til skip un ráðs ins 71/347/EBE), 10. liðar (til-
skip un ráðs ins 74/148/EBE), 11. liðar (til skip un ráðs ins 75/33/EBE), 17. liðar (til skip un ráðs ins  
76/765/EBE), 18. liðar (til skip un ráðs ins 76/766/EBE) og 26. liðar (til skip un ráðs ins 86/217/EBE) falli 
brott frá og með 1. desember 2015.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/17/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 14. júlí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (10*). 

(1) Stjtíð. ESB L 71, 18.3.2011, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 239, 25.10.1971, bls. 15.
(3) Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 14.
(4) Stjtíð. EB L 239, 25.10.1971, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 3.
(6) Stjtíð. EB L 14, 20.1.1975, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 143.
(8) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 149.
(9) Stjtíð. EB L 152, 6.6.1986, bls. 48.
(*) 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.



Nr. 63/36 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 146/2012

frá 13. júlí 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 er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/67/ESB frá 
3. febrúar 2012 um breyt ingu á ákvörð un 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin 
jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/68/ESB frá 
3. febrúar 2012 um breyt ingu á ákvörð un 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin 
jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (2).

3) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

„– 32012 D 0067: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/67/ESB frá 3. febrúar 2012 
(Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2012, bls. 5),

– 32012 D 0068: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/68/ESB frá 3. febrúar 2012 
(Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2012, bls. 8).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2012/67/ESB og 2012/68/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 14. júlí 2012, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2012, bls. 5.
(2) Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2012, bls. 8.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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8.11.2012 Nr. 63/37EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 147/2012

frá 13. júlí 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 er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un ráðs ins 2011/84/ESB frá 20. september 2011 um  
breyt ingu á til skip un 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga III. við auka við hana að 
tækniframförum (1).

2) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 76/768/EBE) í XVI. kafla II. við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32011 L 0084: Til skip un ráðs ins 2011/84/ESB frá 20. september 2011 (Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2011, 
bls. 36).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/84/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 14. júlí 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 (2*).

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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2011, bls. 36.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 63/38 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 148/2012

frá 13. júlí 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. 53/2012 
frá 30. mars 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/754/ESB frá  
22. nóvember 2011 um beitingu til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/103/EB að því er varðar 
eftir lit með ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna öku tækja (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 8d (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/482/EB) í IX. við auka 
við samn ing inn:

„8e. 32011 D 0754: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/754/ESB frá 22. nóvember 
2011 um beitingu til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/103/EB að því er varðar eftir lit með 
ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna öku tækja (Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2011, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/754/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 207, 2.8.2012, bls. 33, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 2.8.2012, bls. 40.
(2) Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2011, bls. 17.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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8.11.2012 Nr. 63/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 149/2012

frá 13. júlí 2012

um breyt ingu á XVIII. við auka (Öryggi og holl ustu hættir á vinnustöðum, 
vinnuréttur og jafn rétti kynjanna) 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) XVIII. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 84/2011 
frá 1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/104/EB frá 19. nóvember 2008 
um vinnu á vegum starfs mannaleigu (2).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 32j (til skip un ráðs ins 2009/13/EB) í XVIII. við auka við samn ing inn:

„32k. 32008 L 0104: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/104/EB frá 19. nóvember 2008 um vinnu 
á vegum starfs mannaleigu (Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 9).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/104/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. janúar 2013, 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 56, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 70.
(2) Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 9.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 63/40 8.11.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 150/2012

frá 13. júlí 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. 117/2012 
frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/632/ESB frá  
21. september 2011 um gerð spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/76/EB um brennslu úrgangs (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum fram kvæmd ar ákvörð un ar fram kvæmda stjórn arinnar 2011/632/ESB fellur úr 
gildi frá og með 1. janúar 2013 ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/731/ESB (3), en sú gerð 
hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samn ingnum frá og með 1. janúar 2013.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 32ffa (reglu gerð ráðs ins (ESB) nr. 333/2011):

„32fg. 32011 D 0632: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/632/ESB frá  
21. september 2011 um gerð spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um fram kvæmd 
til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/76/EB um brennslu úrgangs (Stjtíð. ESB L 247, 
24.9.2011, bls. 54).“

2. Texti liðar 32fd (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/731/ESB) falli brott frá og með 1. janúar 
2013.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/632/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 14. júlí 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 13. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 40, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 42. 
(2) Stjtíð. ESB L 247, 24.9.2011, bls. 54.
(3) Stjtíð. ESB L 315, 1.12.2010, bls. 38.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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8.11.2012 Nr. 63/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 151/2012

frá 26. júlí 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 „EES-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 EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr. 105/2012 frá 15. júní 2012 (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr. 1274/2011 frá 7. desember 2011 um sam ræmda eftir lits áætlun Sambandsins til margra ára 
fyrir árin 2012, 2013 og 2014 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um há marks gildi leifa 
af varnarefnum og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á 
matvælum úr jurta- og dýraríkinu (2).

3) Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1213/2008 frá 5. desember 2008 um sam ræmda eftir-
lits áætlun Banda lags ins til margra ára fyrir árin 2009, 2010 og 2011 til þess að tryggja að farið sé að 
ákvæðum um há marks gildi og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa 
í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu (3), sem hefur verið felld inn í EES-samn ing inn, hefur verið 
felld úr gildi í Evrópu sam bandinu og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum.

4) 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 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.

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

1. Texti liðar 54zzzzb (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1213/2008) falli brott.

2. Eftir far andi bætist við á eftir 67. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1171/2011):

„68. 32011 R 1274: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1274/2011 frá  
7. desember 2011 um sam ræmda eftir lits áætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2012, 2013 
og 2014 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um há marks gildi leifa af varnarefnum og meta 
þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og 
dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2011, bls. 24).

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

1. Eftir far andi bætist við í 1. gr.:

 „Árin 2012, 2013 og 2014 er stjórn völdum á Íslandi heimilt að láta grein ingu ná til sama 61 
varnarefnis og vöktun matvæla á mark aði í landinu náði til árið 2011.“

(1) Stjtíð. ESB L 270, 4.10.2012, bls. 4, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 4.10.2012, bls. 5. 
(2) Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2011, bls. 24.
(3) Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 9.
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2. Eftir far andi bætist við í 5. lið II. við auka:

 „

IS 12 (*)
15 (**)

NO 12 (*)
15 (**)

                                    „„

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 1274/2011, 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 27. júlí 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 26. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 152/2012

frá 26. júlí 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 „EES-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 EES-samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr. 150/2012 frá 13. júlí 2012 (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá  
12. nóvember 2010 um tímasetningu, stjórn un og aðra þætti í tengslum við uppboð á heim ildum  
til losunar gróður húsaloft tegunda sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB um  
að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda innan Banda lags-
ins (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 550/2011 frá 7. júní 
2011 um ákvörð un á til teknum tak mörkunum sem gilda um notkun al þjóð legra inneigna vegna verk-
efn a varð andi iðnaðargastegundir sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1210/2011 frá 23. 
nóvember 2011 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda 
heim ilda til losunar gróður húsaloft tegunda sem verða boðnar upp fyrir 2013 (4).

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 
um breyt ingu á til skip un 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi Banda lags ins fyrir viðskipti með 
heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda (5).

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/2/ESB frá 24. desember 
2009 um samantekt skrár sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB yfir geira og 
undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (6).

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/345/ESB frá 8. júní 
2010 um breyt ingu á ákvörð un 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana við mið un ar reglur 
um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróður húsaloft tegunda frá föngun, flutningi og geymslu 
koltvísýrings í jörðu (7).

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/670/ESB frá 3. nóvember 
2010 um viðmiðanir og ráð staf anir vegna fjár mögn un ar sýniverk efn a í við skipta skyni, sem miða að 
um hverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverk efn a er varða nýskapandi tækni á sviði 
endur nýjan legrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda 
innan Banda lags ins sem komið var á með til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (8).

9) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 
2011 um umbreyt ingarreglur á vettvangi Sambandsins um sam ræmda úthlutun losunarheim ilda án 
endur gjalds skv. 10. gr. a í til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (9).

(1) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 35, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls. 40. 
(2) Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2011, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 308, 24.11.2011, bls. 2.
(5) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63.
(6) Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2010, bls. 10.
(7) Stjtíð. ESB L 155, 22.6.2010, bls. 34.
(8) Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39.
(9) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1.
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10) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/540/ESB frá 18. ágúst 
2011 um breyt ingu á ákvörð un 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana við mið un ar reglur um 
vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróður húsaloft tegunda frá nýrri starf semi og loft tegundum (10).

11) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember 
2011 um breyt ingu á ákvörð un um 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira 
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (11).

12) Þessi ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar skerðir ekki sjálfræði samn ings að ila að því er 
varðar milliríkjaviðræður um loftslagsbreyt ingar, einkum í tengslum við rammasamn ing Sam einuðu 
þjóðanna um loftslagsbreyt ingar og Kýótóbókunina, eða annan milliríkjasamn ing um loftslagsbreyt-
ingar, aðra en þá sem varða kerfi ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft-
tegunda og hafa verið felldir inn í EES-samn ing inn. EFTA-ríkin skulu þó taka fullt tillit til þeirra 
skuld bind inga sem þau hafa gengist undir með EES-samn ingnum. Sérhvert EFTA-ríki ber ábyrgð 
á því að koma í fram kvæmd stefnumiðum og aðgerðum til efnda á alþjóðaskuld bind ingum sam-
kvæmt rammasamn ingi Sam einuðu þjóðanna um loftslagsbreyt ingar og Kýótóbókuninni og öðrum 
milliríkjasamn ingum um loftslagsbreyt ingar.

13) Þátttaka EFTA-ríkjanna í kerfi ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda 
hefur ekki áhrif á aðild EFTA-ríkjanna að sveigjanlegum stjórn tækjum til að draga úr losun gróður-
húsaloft tegunda.

14) Útvíkkun kerfis ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda þannig að það 
nái til stöðva í EFTA-ríkjunum felur í sér aukningu á heildarfjölda losunarheim ilda í kerfi ESB fyrir 
viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda í heild sinni sam kvæmt 9. gr. og 9. gr. a í 
til skip un 2003/87/EB (12). EFTA-ríkin leggja fram viðeigandi tölur í A-hluta viðbætisins við þá til-
skip un til þess að fram kvæmda stjórn in geti ákvarðað árlegan meðal heildarfjölda losunarheim ilda á 
öllu EES-svæðinu.

15) Fram kvæmda stjórn in skal senda EFTA-ríkjunum upp lýs ingar um samn inga við ræður og gerð samn-
inga við þriðju lönd sem um getur í 11. gr. a í til skip un 2003/87/EB og um afleiðingarnar sem þetta 
kynni að hafa á einingar vottaðrar losunarskerðingar (CER).

16) Þegar gerður er samn ing ur á grund velli 11. gr. a eða 25. gr. til skip unar 2003/87/EB skal þess gætt 
að mismuna ekki EFTA-ríkjunum og rekstrar aðilum í þeim ríkjum í saman burði við aðild ar ríki ESB 
og rekstrar aðila þar.

17) Fram kvæmda stjórn in skal senda EFTA-ríkjunum upp lýs ingar um fram kvæmd ákvæða 1. mgr. 24. gr. 
a í til skip un 2003/87/EB og um afleiðingar sem þetta kynni að hafa á fjölda losunarheim ilda í kerfi 
ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda.

18) EFTA-ríkin styðja að öllu leyti að losunarheim ildum, sem er úthlutað með uppboði, muni fjölga 
í kerfi ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda, í því skyni að afn ema 
losunarheim ildir án endur gjalds frá árinu 2027. EFTA-ríkin hafa ávallt stefnt að því að auka hlut 
losunarheim ilda sem er úthlutað gegn greiðslu. EFTA-ríkin minna á að lögun ar lið e) í 2. lið 1. gr. 
ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 1346/2007 (13) um að fella til skip un 2003/87/EB inn 
í EES-samn ing inn.

19) EFTA-ríkin munu notfæra sér sam eigin lega uppboðsvettvanga sem tilnefndir eru sam kvæmt 
ákvæðum 26. gr. reglu gerð ar (ESB) nr. 1031/2010 og tilnefna uppboðsvaktara sem valinn er sam-
kvæmt ákvæðum 24. gr. þeirrar reglu gerð ar til að hafa eftir lit með uppboði á losunarheim ildum 
þeirra. Sökum þess að EFTA-ríkin taka ekki þátt í sam eigin legu aðgerðinni, þurfa þau ekki að sinna 
sérstökum verk efn um í tengslum við innkaupaferlið við tilnefningu sam eigin legra uppboðsvettvanga 
og uppboðsvaktara. Þegar þeir hafa verið tilnefndir mun sérhvert EFTA-ríki kappkosta að gera 
við þá samn inga. Fram kvæmda stjórn in mun sjá til þess, að svo miklu leyti sem kostur er, að 
uppboðsvettvangarnir geri samn ing við EFTA-ríkin sam kvæmt sömu skil yrðum, að breyttu 
breytanda, og fyrir hug uð eru fyrir þau aðild ar ríki ESB sem eiga aðild að samn ingunum sem leiða 
af sam eigin legu innkaupaferli, að því tilskildu að EFTA-ríkin sam eini uppboð á losunarheim ildum 
sínum uppboði á losunarheim ildum þátttökuaðild ar ríkja ESB. Að því er varðar uppboðsvaktarann, 
mun fram kvæmda stjórn in sjá til þess, að svo miklu leyti sem kostur er, að uppboðsvaktarinn geri 

(10) Stjtíð. ESB L 244, 21.9.2011, bls. 1.
(11) Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2011, bls. 9.
(12) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(13) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 92, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 90.
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samn ing við EFTA-ríkin sam kvæmt sömu skil yrðum, að breyttu breytanda, og gilda annaðhvort fyrir 
þau aðild ar ríki ESB sem taka þátt, eða þau aðild ar ríki ESB sem taka ekki þátt, allt eftir því hvort 
EFTA-ríkin kjósa, eður ei, að sam eina uppboð á losunarheim ildum sínum uppboði á losunarheim-
ildum þátttökuaðild ar ríkja ESB.

20) Fjárhags mál eru ekki hluti EES-samn ings ins. Samið er um fjárframlög EFTA-ríkjanna til aðild-
ar ríkja ESB fyrir milligöngu fjár magnskerfis EES. Beiting ákvæða til skip unar 2003/87/EB varð-
andi þessi atriði og beiting viðmiðana um dreifingu meðal til tekinna aðild ar ríkja ESB á til teknum 
hundraðshlutum heildarfjölda losunarheim ilda sem verða boðnar upp sam kvæmt staf liðum b) og c) í 
2. mgr. 10. gr. og sam kvæmt við aukum IIa og IIb við til skip un 2003/87/EB er því með fyrirvara um 
gildissvið EES-samn ings ins.

21) Eftir lits stofn un EFTA skal hafa náið sam ráð við fram kvæmda stjórn ina þegar leitað er til hennar um 
verk efn i sem varða EFTA-ríkin og eru á ábyrgð fram kvæmda stjórn arinnar að því er varðar aðild ar-
ríki ESB sam kvæmt til skip un 2003/87/EB, reglu gerð (EB) nr. 2216/2004, ákvörð un 2007/589/EB og 
ákvörð un 2006/780/EB. Þessi verk efn i taka meðal annars til mats á lands bundnum fram kvæmd ar-
ráð stöf unum sem um getur í 11. gr. til skip unar 2003/87/EB og til allra umsókna um að fella einhliða 
inn aðra starf semi og loft tegundir sam kvæmt 24. gr. fyrrnefndrar til skip unar.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XX. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 21al (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB):

„– 32009 L 0029: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 (Stjtíð. ESB L 
140, 5.6.2009, bls. 63).“

2. Að lögun ar liðir í lið 21al (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB) hljóði svo:

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

a) Með fyrirvara um síðari umfjöllun sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar ber að hafa í huga að eftirtaldar 
Banda lags gerðir hafa ekki verið felldar inn í EES-samn ing inn:

i) Ákvörð un ráðs ins 2002/358/EB frá 25. apríl 2002 um samþykki Kýótóbókunarinnar við 
rammasamn ing Sam einuðu þjóðanna um loftslagsbreyt ingar, fyrir hönd Evrópu banda lags ins, 
og sam eigin lega uppfyllingu á skuld bind ingum sam kvæmt henni (14),

ii) Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um kerfi til að 
vakta losun gróður húsaloft tegunda í Bandalaginu og um fram kvæmd Kýótóbókunarinnar (15).

b) Þegar til skip unin verður felld inn í samn ing inn er engin flugstarf semi, eins og hún er skil greind í 
til skip uninni, stunduð á yfir ráða svæði Liechtensteins. Liechtenstein mun fara að ákvæðum til skip-
unarinnar þegar hlut að eigandi flugstarf semi verður stunduð á yfir ráða svæði þess.

c) Eftir far andi undirgrein bætist við í 4. mgr. 3. gr. c:

 „Sam eigin lega EES-nefndin skal, í sam ræmi við máls með ferð ina sem mælt er fyrir um í samn-
ingnum og sam kvæmt tölugögnum frá Eftir lits stofn un EFTA í samvinnu við Evrópustofnunina um 
öryggi flugleiðsögu, taka ákvörð un um sögulega losun gróður húsaloft tegunda frá flugsam göngum 
innan EES með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða flug innan yfir ráða svæða EFTA-ríkjanna 
og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju landa, við ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-samn ing inn.“

d) Önnur undirgrein í 4. mgr. 3. gr. d falli brott.

e) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 3. gr. e og í 4. mgr. 3. gr. f:

 „Eigi síðar en þann sama dag skulu EFTA-ríkin senda umsóknir, sem þeim hafa borist, til Eftir lits-
stofn un ar EFTA, sem skal koma þeim án tafar til fram kvæmda stjórn arinnar.“

(14) Stjtíð. EB L 130, 15.5.2002, bls. 1.
(15) Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.
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f) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 3. mgr. 3. gr. e:

 „Sam eigin lega EES-nefndin skal, í sam ræmi við máls með ferð ina sem mælt er fyrir um í samn-
ingnum og sam kvæmt tölugögnum frá Eftir lits stofn un EFTA í samvinnu við Evrópustofnunina 
um öryggi flugleiðsögu, taka ákvörð un um heildarfjölda losunarheim ilda innan EES, fjölda 
losunarheim ilda sem verður boðinn upp, fjölda losunarheim ilda í sérstökum varasjóði og fjölda 
losunarheim ilda án endur gjalds með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða flug innan yfir ráða-
svæða EFTA-ríkjanna og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju landa, við ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-samn ing inn.

 Fram kvæmda stjórn in skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Fram kvæmda stjórn in skal vinna náið 
með Eftir lits stofn un EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birt ing af hálfu EFTA-ríkjanna 
sam kvæmt 4. mgr. 3. gr. e skal fara fram eftir að sam eigin lega EES-nefndin hefur tekið ákvörð un 
um að fella ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar inn í EES-samn ing inn.“

g) Eftir far andi undirgrein bætist við í 5. mgr. 3. gr. f:

 „Fram kvæmda stjórn in skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Fram kvæmda stjórn in skal vinna náið 
með Eftir lits stofn un EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birt ing af hálfu EFTA-ríkjanna 
sam kvæmt 7. mgr. 3. gr. f skal fara fram eftir að sam eigin lega EES-nefndin hefur tekið ákvörð un 
um að fella ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar inn í EES-samn ing inn.“

h) Eftir far andi málsgreinar bætist við í 9. gr.:

 „Aukning á árlegum meðal heildarfjölda losunarheim ilda í kerfi ESB fyrir viðskipti með heim ildir 
til losunar gróður húsaloft tegunda vegna þess að kerfið hefur verið víkkað út þannig að það taki til 
Liechtensteins og Noregs sam kvæmt 1. mgr. skal vera í sam ræmi við ákvarðanir Eftir lits stofn un ar 
EFTA um lands bundnar úthlutunaráætlanir þeirra fyrir árin 2008 til 2012.

 Aukning á árlegum meðal heildarfjölda losunarheim ilda í kerfi ESB fyrir viðskipti með heim ildir 
til losunar gróður húsaloft tegunda vegna þess að kerfið hefur verið víkkað út þannig að það taki til 
Íslands sam kvæmt 1. mgr. skal samsvara 23 934 tonnum af jafn gildi koltvísýrings.

 Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til við útreikning á fjölda 
losunarheim ilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 sam kvæmt þessari 
grein, fram í A-hluta viðbætisins.“

i) Eftir far andi málsliður bætist við í 1. mgr. 9. gr. a:

 „Að því er varðar Noreg, er árlegur meðal heildarfjöldi losunarheim ilda vegna stöðvanna sem 
nefndar eru í þessari málsgrein 878 850.“

j) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 9. gr. a:

 „Að því er varðar stöðvar í EFTA-ríkjunum sem stunda starf semi sem skráð er í I. við auka og 
kerfi Banda lags ins tekur aðeins til frá og með árinu 2013, skal árleg meðal losun skýrslutímabilsins 
vegna leið rétt ing arinnar vera:

 Ísland: 1 862 571 tonn af jafn gildi koltvísýrings.

 Liechtenstein: 0 tonn af jafn gildi koltvísýrings.

 Noregur: 5 269 254 tonn af jafn gildi koltvísýrings.“

k) Eftir far andi málsgreinar bætist við á eftir 4. mgr. 9. gr. a:

„5. Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til vegna leið rétt ing arinnar á 
fjölda losunarheim ilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 sam kvæmt 
þessari grein, fram í A-hluta viðbætisins.

6. Fram kvæmda stjórn in skal reikna og leið rétta árlegan fjölda losunarheim ilda á EES-svæðinu 
sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 í sam ræmi við ákvæði 9. gr. og þessarar greinar til 
að ná yfir tölur frá EFTA-ríkjunum sem koma fram í A-hluta viðbætisins. Fram kvæmda stjórn-
in skal birt a leið réttan fjölda losunarheim ilda á EES-svæðinu frá og með árinu 2013.“

l) Eftir far andi málsgrein bætist við í 2. mgr. 10. gr.:

 „Að því er varðar staf lið a), skal hlutur Liechtensteins og Noregs reiknaður út á grund velli eftir-
far andi losunar:
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 Liechtenstein: 20 943 tonn af jafn gildi koltvísýrings.

 Noregur: 18 635 669 tonn af jafn gildi koltvísýrings.

 Að því er varðar Ísland, skal hluturinn sem um getur í staf lið a) reiknaður út á grund velli 36 196 
tonna af jafn gildi koltvísýrings leið rétt með 899 645 tonnum af jafn gildi koltvísýrings, sem er hluti 
af staðfestri losun fyrir árið 2005 frá stöðvum sem stunda starf semi sem skráð er í I. við auka og 
kerfi Banda lags ins tekur aðeins til frá og með árinu 2013. Hlutur Íslands skal því reiknaður út á 
grund velli 935 841 tonns af jafn gildi koltvísýrings.“

m) Ákvæði 3. mgr. 10. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.

n) Eftir far andi undirgrein bætist við á eftir fimmtu undirgrein í 8. mgr. 11. gr. a:

 „Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til við útreikning vegna 
losunarskerðinga á EES-svæðinu sam kvæmt fimmtu undirgrein, fram í B-hluta viðbætisins.“

o) Annar málsliður í 3. mgr. 16. gr. hljóði svo:

 „EFTA-ríkin skulu kveða á um sektir fyrir umframlosun sem jafn gilda þeim sem gilda í aðild ar-
ríkjum ESB.“

p) Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 12. mgr. 16. gr.:

„13. EFTA-ríkin skulu senda allar beiðnir sam kvæmt 5. og 10. mgr. 16. gr. til Eftir lits stofn un ar 
EFTA, sem skal koma þeim án tafar til fram kvæmda stjórn arinnar.“

q) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. mgr. 18. gr. a:

 „Umráðendum loftfara skal endur úthluta til EFTA-ríkjanna á árinu 2011, eftir að flug rekandinn 
hefur uppfyllt skuld bind ingar sínar fyrir árið 2010. Upp haf lega ábyrgðarríkið getur sam þykkt 
nýjan tímafrest fyrir endur úthlutun umráðenda loftfara sem upp haf lega var úthlutað til aðild-
ar ríkis á grund velli viðmiða sem getið er í staf lið b) í þessari málsgrein, eftir að flug rekandinn 
hefur lagt fram skýra beiðni þar um innan sex mánaða frá því að fram kvæmda stjórn in samþykkir 
skrá yfir umráðendur loftfara innan EES, sem kveðið er á um í staf lið b) í 3. mgr. 18. gr. a. Í því 
tilviki skal endur úthlutun fara fram eigi síðar en árið 2020 að því er varðar við skipta tímabilið fyrir 
losunarheim ildir sem hefst 2021.“

r) Í stafl. b) í 3. mgr. 18. gr. a bætist orðin „á öllu EES“ við á eftir orðunum „umráðenda loftfara“.

s) Eftir far andi undirgrein bætist við í 18. gr. b:

 „Til að sinna verk efn um sínum sam kvæmt til skip uninni geta EFTA-ríkin og Eftir lits stofn un EFTA 
óskað eftir að stoð Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu eða annarrar hlut að eigandi stofnunar 
og gert viðeigandi samn inga þar að lútandi við slíkar stofnanir.“

t) Eftir far andi málsgrein bætist við í 20. gr.:

„4. Skrá skal í óháðu við skipta dagbókina, sem um getur í 1. mgr., útgáfu, framsal og aftur köllun 
losunarheim ilda sem varða EFTA-ríkin, rekstrar aðila í þeim ríkjum og flug rekendur sem lúta 
stjórn þeirra.

 Yfirstjórn andinn skal vera til þess bær að sinna verk efn unum sem um getur í 1.–3. mgr. að því 
er varðar EFTA-ríkin, rekstrar aðila í þeim ríkjum eða flug rekendur sem lúta stjórn þeirra.“

u) Eftir far andi málsgrein bætist við í 25. gr.:

„3. Til losunarheim ilda í kerfi Banda lags ins teljast losunarheim ildir sem EFTA-ríkin gefa út eða 
rekstrar aðilar í þeim ríkjum selja innan kerfis Banda lags ins. Eftir að Bandalagið hefur gert 
samn ing af því tagi sem um getur í þessari grein skal enginn greinarmunur gerður á slíkum 
losunarheim ildum.

 Fram kvæmda stjórn in skal senda EFTA-ríkjunum tímanlega upp lýs ingar um samn inga við-
ræður og gerð samn inga eða sam þykkt a sem eru ekki bindandi sam kvæmt þessari grein.“

v) EFTA-ríki, sem taka þátt í kerfi ESB fyrir viðskipti með losunarheim ildir, munu leggja fram upp-
lýs ingar sam kvæmt viðeigandi ákvæðum í fyrstu undirmálsgrein 3. mgr. 30. gr., en ákvæði um 
skýrslugjöf sam kvæmt annarri undirmálsgrein taka ekki til þeirra.

w) Eftir far andi bætist við á eftir V. við auka:
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„Viðbætir

A-hluti

Tölur frá EFTA-ríkjunum sem skipta máli við útreikning og leið rétt ing u á fjölda 
losunarheim ilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013  

sam kvæmt 9. gr. og 9. gr. a í til skip un 2003/87/EB

1. Tölur EFTA-ríkjanna sam kvæmt 9. gr.

Við ákvörð un þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.

Ísland

Tölur þessar eru grund vallaðar á sannreyndri árlegri meðal losun á árunum 2005 til 2010 frá starf-
semi sem í grund vall ar atriðum fellur undir ákvæði til skip unar 2003/87/EB á tímabilinu 2008 til 
2012 og samsvara 23 934 losunarheim ildum.

Ár Fjöldi losunarheim ilda

2013 22 684

2014 22 268

2015 21 851

2016 21 435

2017 21 018

2018 20 602

2019 20 186

2020 19 769

Liechtenstein

Tölur þessar eru grund vallaðar á árlegum meðal heildarfjölda losunarheim ilda Liechtensteins 
fyrir tímabilið 2008 til 2012 og samsvara 17 943 losunarheim ildum, eins og fram kemur í lands-
bundinni úthlutunaráætlun Liechtensteins.

Ár Fjöldi losunarheim ilda

2013 17 006

2014 16 694

2015 16 382

2016 16 070

2017 15 758

2018 15 445

2019 15 133

2020 14 821
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Noregur

Tölur þessar eru grund vallaðar á árlegum meðal heildarfjölda losunarheim ilda Noregs fyrir 
tímabilið 2008 til 2012 og samsvara 14 255 268 losunarheim ildum, eins og fram kemur í lands-
bundinni úthlutunaráætlun Noregs.

Ár Fjöldi losunarheim ilda

2013 13 511 143

2014 13 263 101

2015 13 015 060

2016 12 767 018

2017 12 518 976

2018 12 270 935

2019 12 022 893

2020 11 774 851

2. Tölur EFTA-ríkjanna sam kvæmt 1. mgr. 9. gr. a

Við ákvörð un þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.

Noregur

Ár Fjöldi losunarheim ilda

2013 832 974

2014 817 682

2015 802 390

2016 787 098

2017 771 806

2018 756 514

2019 741 222

2020 725 930

3. Tölur EFTA-ríkjanna sam kvæmt 2. mgr. 9. gr. a

Við ákvörð un þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.

Ísland

Ár Fjöldi losunarheim ilda

2013 1 732 936

2014 1 700 527

2015 1 668 119

2016 1 635 710

2017 1 603 301

2018 1 570 892

2019 1 538 484

2020 1 506 075
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Noregur

År Antall kvoter

2013 4 994 199

2014 4 902 514

2015 4 810 829

2016 4 719 144

2017 4 627 459

2018 4 535 774

2019 4 444 089

2020 4 352 404

B-hluti

Tölur EFTA-ríkjanna sem skipta máli við útreikning á losunarskerðingum á EES-svæðinu 
sam kvæmt fimmtu undirgrein 8. mgr. 11. gr. a

Losun á árinu 2005 frá fyrirliggjandi 
atvinnu greinum (í tonnum af jafn gildi 

koltvísýrings)

Losun á árinu 2005 frá nýjum 
atvinnu greinum sem verða teknar 
með frá og með 2013 (í tonnum af 

jafn gildi koltvísýrings)

Ísland 36 196 899 645

Liechtenstein 18 121 0

Noregur 19 730 000 6 140 000

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 21al (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB):

„21ala. 32010 R 1031: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 
2010 um tímasetningu, stjórn un og aðra þætti í tengslum við uppboð á heim ildum til losunar 
gróður húsaloft tegunda sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB um að 
koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda innan Banda-
lags ins (Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1), eins og henni var breytt með:

– 32011 R 1210: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1210/2011 frá  
23. nóvember 2011 (Stjtíð. ESB L 308, 24.11.2011, bls. 2).

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

a) Texti fyrsta málsliðar í 7. mgr. 22. gr. hljóði svo:

 „EFTA-ríkin skulu upp lýsa Eftir lits stofn un EFTA um auðkenni uppboðshaldarans og 
samskiptaupp lýs ingar hans og mun hún framsenda þær til fram kvæmda stjórn arinnar.“

b) Eftir far andi málsliðir bætist við í 2. mgr. 24. gr.:

 „EFTA-ríkin skulu gera samn ing við uppboðshaldarann sem var tilnefndur að loknu 
sam eigin legu innkaupaferli fram kvæmda stjórn arinnar og aðild ar ríkjanna um að vakta 
öll uppboðsferlin. Túlka skal hugtakið „aðild ar ríki“ í 1., 2., 3., 4. og 5. mgr. 25 gr. 
þannig að það taki einnig til EFTA-ríkjanna.“

c) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. og 2. mgr. 26. gr.:

 „EFTA-ríkin skulu gera samn ing við uppboðsvettvanginn sem fram kvæmda stjórn in og 
aðild ar ríki ESB, sem tóku þátt í innkaupaferlinu, tilnefndu í sam ein ingu til að bjóða 
upp hluti þeirra í losunarheim ildum sem boðnar eru upp, ef EFTA-ríkin kjósa að sam-
eina uppboð losunarheim ilda sinna losunarheim ildum aðild ar ríkja ESB sem taka þátt 
í sam eigin legu aðgerðinni.“
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d) Eftir far andi málsliður bætist við í 1. mgr. 27. gr. og 1. mgr. 28. gr.:

 „Með fyrirvara um fyrirkomulag í samn ingnum sem EFTA-ríkin skulu gera við 
uppboðsvettvanginn, getur uppboðsvettvangurinn, sem var tilnefndur að loknu sam-
eigin legu innkaupaferli fram kvæmda stjórn arinnar og aðild ar ríkjanna, sem taka þátt í 
sam eigin legu aðgerðinni, einnig veitt EFTA-ríkjunum ofan greinda þjón ustu.“

e) Ákvæði 30. til 32. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin, að því tilskildu að þau 
hafi gert samn inga við uppboðsvettvangana sem hafa verið tilnefndir sam kvæmt 26. 
gr. í sam ræmi við að lögun ar lið c) hér að framan.

f) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 3. mgr. 52. gr.:

 „Þeim kostnaði uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi, sem tilnefndur hefur 
verið skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. og sem EFTA-ríkin hafa gert samn ing við, skal skipt 
jafn t milli aðild ar ríkjanna sem taka þátt í sam eigin legu aðgerðinni og EFTA-ríkjanna í 
sam ræmi við hlut þeirra í heildarfjölda losunarheim ilda sem boðinn er upp á við kom-
andi uppboðsvettvangi, að því tilskildu að EFTA-ríkin sam eini uppboð losunarheim-
ilda sinna losunarheim ildum aðild ar ríkja ESB sem taka þátt í sam eigin legu aðgerðinni.

 EFTA-ríki skal bera þann kostnað uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi, 
sem tilnefndur hefur verið skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr. og við kom andi EFTA-ríki hefur 
gert samn ing við, m.a. kostnað vegna skýrslu sem lögð er fram skv. 4. mgr. 25. gr., á 
sama hátt og aðild ar ríki ESB, sem taka ekki þátt í sam eigin legu aðgerðinni.“

21alb. 32010 D 0002: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/2/ESB frá 24. desember 2009 um 
samantekt skrár sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB yfir geira og 
undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2010, bls. 
10), eins og henni var breytt með:

– 32011 D 0745: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember 2011 
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2011, bls. 9).

21alc. 32011 D 0278: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um 
umbreyt ingarreglur á vettvangi Sambandsins um sam ræmda úthlutun losunarheim ilda án 
endur gjalds skv. 10. gr. a í til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 130, 
17.5.2011, bls. 1), eins og henni var breytt með:

– 32011 D 0745: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember 2011 
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2011, bls. 9).

21ald. 32010 D 0670: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/670/ESB frá 3. nóvember 2010 um 
viðmiðanir og ráð staf anir vegna fjár mögn un ar sýniverk efn a í við skipta skyni, sem miða að 
um hverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverk efn a er varða nýskapandi tækni 
á sviði endur nýjan legrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður-
húsaloft tegunda innan Banda lags ins sem komið var á með til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39).

21ale. 32011 R 0550: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 550/2011 frá 7. júní 2011 um 
ákvörð un á til teknum tak mörkunum sem gilda um notkun al þjóð legra inneigna vegna verk-
efn a varð andi iðnaðargastegundir sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB 
(Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2011, bls. 1).“

4. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 21am (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/589/EB):

„– 32010 D 0345: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/345/ESB frá 8. júní 2010 (Stjtíð. ESB 
L 155, 22.6.2010, bls. 34),

– 32011 D 0540: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/540/ESB frá 18. ágúst 2011 (Stjtíð. ESB 
L 244, 21.9.2011, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 1031/2010, (ESB) nr. 550/2011 og (ESB) nr. 1210/2011, 
til skip unar 2009/29/EB og ákvarðana 2010/2/ESB, 2010/345/ESB, 2010/670/ESB, 2011/278/ESB, 
2011/540/ESB og 2011/745/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam-
bandsins, telst fullgiltur.
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3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 27. júlí 2012 eða daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins berst sam eigin legu EES-nefndinni, hvort sem ber upp síðar (16*). 

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 26. júlí 2012.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.




