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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 17/2009 

frá 5. febrúar 2009 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 
 

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

nr. 122/2008 frá 7. nóvember 2008 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/35/EB frá 21. apríl 

2004 um umhverfisábyrgð í því skyni að koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ráða bót á 
þeim (2). 

 
3) Ákvæði tilskipunar 2004/35/EB skal lesa í samræmi við gildissvið samningsins, að teknu 

sérstöku tilliti til þess að náttúruvernd fellur ekki undir samninginn. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1h (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
166/2006) í XX. viðauka við samninginn: 

„1i.  32004 L 0035: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/35/EB frá 21. apríl 2004 um 
umhverfisábyrgð í því skyni að koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ráða bót á þeim 
(Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 56). 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Með fyrirvara um síðari umfjöllun sameiginlegu EES-nefndarinnar ber að hafa í 
huga að eftirtaldar bandalagsgerðir hafa ekki verið felldar inn í EES-samninginn: 

i) Tilskipun ráðsins 79/409/EBE frá 2. apríl 1979 um verndun villtra fugla 
(fuglatilskipunin). 

ii) Tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um vernd náttúrlegra búsvæða 
og villtra plantna og dýra (búsvæðatilskipunin). 

Um allar tilvísanir til þessara gerða gildir því að þær varða ekki EFTA-ríkin. 

b) Ákvæði 3. mgr. 2. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

c) Að því er EFTA-ríkin varðar er merking hugtaksins „verndaðar tegundir og 
náttúruleg búsvæði“ sem hér segir: 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 114, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 23. 
(2) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 56. 
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Eftir ákvörðun EFTA-ríkis hvert það búsvæði eða tegund eða flokkur búsvæða eða 
tegunda sem EFTA-ríkið tiltekur í samsvarandi tilgangi og mælt er fyrir um í tilskip-
ununum tveimur sem um getur í 3. mgr. 2. gr.“ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2008/35/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-
artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2009 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


