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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 45/2009 

frá 9. júní 2009 

um breytingu á X. viðauka (Hljóð- og myndmiðlun) og XI. viðauka (Fjar-
skiptaþjónusta) við EES-samninginn 

 

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

161/2007 frá 7. desember 2007 (1). 
 
2) XI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

47/2009 frá 24. apríl 2009 (2). 
 
3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. 

desember 2006 um þjónustu á innri markaðnum (3). 
 
4) Gerðir, sem lúta að hljóð- og myndmiðlun og nú er vísað til í X. viðauka, eiga framvegis 

að falla undir XI. viðauka. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
X. og XI. viðauki við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/123/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-
artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samn-
ingsins berst sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 124, 8.5.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 26, 8.5.2008, bls. 22. 
(2) Stjtíð. ESB L XXX, 25.6.2009, bls. XX, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 33, 25.6.2009, bls. XX. 
(3) Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36. 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 2 

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

Gjört í Brussel 24. apríl 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
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VIÐAUKI 
 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 
 
X. og XI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Texti X. viðauka hljóði svo: 

 
„ALMENN ÞJÓNUSTA 

 
Skrá sem kveðið er á um í 2. mgr. 36. gr. 

 
INNGANGUR 
 
Þegar gerðir, sem vísað er til í þessum viðauka, fela í sér hugmyndir eða vísa til máls-
meðferðar, sem er sérkennandi fyrir réttarreglur bandalagsins, svo sem varðandi 

– inngangsorð, 

– viðtakendur gerða bandalagsins, 

– vísanir til yfirráðasvæða eða tungumála EB, 

– vísanir til réttinda og skyldna aðildarríkja EB, opinberra stofnana þeirra, fyrirtækja 
eða einstaklinga hvers gagnvart öðrum og 

– vísanir til málsmeðferðar varðandi upplýsingar og tilkynningar, 
 
gilda ákvæði bókunar 1 um altæka aðlögun, nema kveðið sé á um annað í þessum við-
auka. 
 
GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL 
 
1. 32006 L 0123: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desem-

ber 2006 um þjónustu á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36). 

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

a) Í stað orðanna „reglur sáttmálans“ í 3. mgr. 3. gr. komi orðin „reglur EES-
samningsins“. 

b) Í stað orðanna „50. gr. sáttmálans“ í 1. mgr. 4. gr. komi orðin „37. gr. EES-
samningsins“. 

c) Í stað orðanna „48. gr. sáttmálans“ í 2. og 3. mgr. 4. gr. komi orðin „34. gr. 
EES-samningsins“. 

d) Í stað orðanna „43. gr. sáttmálans“ í 5. mgr. 4. gr. komi orðin „31. gr. EES-
samningsins“. 

e) Ákvæði 8. mgr. 4. gr. hljóði svo: 

„ „overriding reasons relating to the public interest“ merkir, með fyrirvara um 
ákvæði 6. gr. EES-samningsins, ástæður sem viðurkenndar hafa verið sem 
slíkar í dómum Dómstóls Evrópubandalaganna, meðal annars eftirtalið: 
allsherjarreglu, almannaöryggi, almannaöryggi, lýðheilsu, varðveislu 
fjárhagslegs grundvallar almannatryggingakerfisins, vernd neytenda, þjón-
ustuþega og launþega, sanngirni í viðskiptum, baráttu gegn svikum, umhverf-
isvernd og vernd þéttbýlisumhverfis, heilbrigði dýra, hugverk, varðveislu 
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sögulegs og listræns þjóðararfs, markmið á sviði félagsmálastefnu og mark-
mið á sviði menningarstefnu;“. 

f) Eftirfarandi undirgrein bætist við á eftir fyrstu undirgrein 7. mgr. 15. gr.: 

„Þegar framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skiptast á upplýsingum 
um tilkynningar, sem berast frá aðildarríkjum Evrópusambandsins annars 
vegar og EFTA-ríkjunum hins vegar, í samræmi við staflið d) í 4. mgr. 
bókunar 1 við EES-samninginn, skal framkvæmdastjórnin framsenda aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins upplýsingar sem berast frá Eftirlitsstofnun EFTA 
og Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda fastanefnd EFTA-ríkjanna upplýs-
ingar sem berast frá framkvæmdastjórninni. Eftirlitsstofnun EFTA skal jafn-
framt upplýsa fastanefndina um tilkynningar sem berast frá EFTA-
ríkjunum.“. 

g) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. mgr. 21. gr.: 

„Þegar framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skiptast á upplýsingum 
um nöfn, póstföng og þess háttar, sem berast frá aðildarríkjum Evrópusam-
bandsins annars vegar og EFTA-ríkjunum hins vegar, í samræmi við staflið a) 
í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samninginn, skal framkvæmdastjórnin 
framsenda aðildarríkjum Evrópusambandsins upplýsingar sem berast frá 
Eftirlitsstofnun EFTA og Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda fastanefnd 
EFTA-ríkjanna upplýsingar sem berast frá framkvæmdastjórninni.“. 

h) Ákvæði stafliðar d) í 1. mgr. 22. gr. taka ekki til EFTA-ríkjanna. 

i) Eftirfarandi bætist við í 8. mgr. 28. gr.: 

„Að því er EFTA-ríkin varðar skal Eftirlitsstofnun EFTA hafa það með 
höndum að upplýsa þau með reglulegu millibili um framkvæmd ákvæða um 
gagnkvæma aðstoð.“. 

j) Eftirfarandi bætist við í 2. mgr. 39. gr.: 

„Með fyrirvara um ákvæði stafliðar d) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samning-
inn skal framkvæmdastjórnin framsenda Eftirlitsstofnun EFTA skýrslur, sem 
berast frá aðildarríkjum Evrópusambandsins, til dreifingar hjá EFTA-
ríkjunum, og Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda upplýsingar, sem berast 
frá EFTA-ríki, öðrum EFTA-ríkjum, fastanefnd EFTA-ríkjanna og fram-
kvæmdastjórninni, til dreifingar hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins. Fram-
kvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu skiptast á upplýsingum um 
athugasemdir sem berast frá aðildarríkjum Evrópusambandsins annars vegar 
og EFTA-ríkjunum hins vegar.“. 

k) Eftirfarandi bætist við í 3. mgr. 39. gr.: 

„EFTA-ríkjunum er einnig heimilt að leggja fram skýrslur og athugasemdir í 
nefndinni.“. 

l) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 5. mgr. 39. gr.: 

„Þegar framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skiptast á upplýsingum 
um skilyrði, sem tilkynnt eru af hálfu aðildarríkja Evrópusambandsins annars 
vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar, í samræmi við staflið d) í 4. mgr. 
bókunar 1 við EES-samninginn, skal framkvæmdastjórnin framsenda aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins upplýsingar sem berast frá Eftirlitsstofnun EFTA 
og Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda fastanefnd EFTA-ríkjanna upplýs-
ingar sem berast frá framkvæmdastjórninni. Eftirlitsstofnun EFTA skal jafn-
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framt upplýsa fastanefndina um skilyrði sem tilkynnt eru af hálfu EFTA-
ríkjanna.“ “ 

 
2. Í stað núverandi fyrirsagnar XI. viðauka, „FJARSKIPTAÞJÓNUSTA“, komi „RAFRÆN 

FJARSKIPTI, HLJÓÐ- OG MYNDMIÐLUN OG UPPLÝSINGASAMFÉLAGIÐ“. 
 

3. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 5o (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/215/EB) í 
XI. viðauka: 

„Hljóð- og myndmiðlun 

5p. 389 L 0552: Tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um samræmingu 
tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um 
sjónvarpsrekstur (Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23) eins og henni var breytt 
með: 

– 397 L 0036: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB frá 30. júní 1997 
(Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60). 

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

a) Í stað orðanna „52. gr. og áfram í stofnsáttmála Evrópubandalagsins“ í 5. 
mgr. 2. gr. komi orðin „31. gr. og áfram í samningnum um Evrópska efna-
hagssvæðið“. 

b) Að því er EFTA-ríkin varðar eru verkin, sem um getur í staflið c) í 1. mgr. 6. 
gr. tilskipunarinnar, einnig verk sem verða til, eins og lýst er í 3. mgr. 6. gr., 
hjá og með framleiðendum sem hafa staðfestu í þriðju Evrópulöndum sem 
viðkomandi EFTA-ríki hefur gert samninga við á þessu sviði. 

Hyggist samningsaðili gera samning af því tagi, sem um getur í 3. mgr. 6. gr., 
ber honum að tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Samráð um efni 
slíkra samninga getur átt sér stað að beiðni eins og sérhvers samningsaðila. 

c) Eftirfarandi bætist við ákvæði 15. gr. tilskipunarinnar: 

„EFTA-ríkjunum er frjálst að skylda kapaldreifingarfyrirtæki, sem starfa á 
yfirráðasvæði þeirra, að trufla eða breiða með öðrum hætti yfir auglýsingar á 
áfengum drykkjum í dagskrárliðum sjónvarpsstöðva sem einkum er horft á í 
einu EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES. Við mat á því hvort tiltekinn 
dagskrárliður eða tiltekin auglýsing fellur undir þennan aðlögunarlið skal 
meðal annars höfð hliðsjón af eftirtöldum atriðum: 

– hvort útsendingin næst í raun aðallega í einu EFTA-ríkjanna sem eiga 
aðild að EES, 

– hvort varan eða þjónustan, sem auglýst er, fæst keypt í landinu þar sem 
útsendingin næst, 

– hvort tungumál landsins, þar sem útsendingin næst, er notað í dagskrár-
liðum eða auglýsingum, 

– hvort vísað er í auglýsingunum til sölustaða í landinu þar sem útsend-
ingin næst, 

– hvort verð er gefið upp í gjaldmiðli landsins þar sem útsendingin næst. 

Þegar auglýsingar eru truflaðar eða breitt yfir þær með öðrum hætti má það 
ekki hafa þau áhrif að takmarka endurútsendingu á einstökum hlutum dag-
skrárliða öðrum en auglýsingum á áfengum drykkjum. 
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Samningsaðilar skulu endurskoða þessu undanþágu í sameiningu árið 2003.“ 

Nánari tilhögun samstarfs við sérfræðinga frá Liechtenstein, Íslandi og Noregi í 
samræmi við 101. gr. samningsins: 

Hverju EFTA-ríki er heimilt að tilnefna einn fulltrúa lögbæra yfirvaldsins, sem 
hvert EFTA-ríki tilgreinir, til þátttöku í fundum tengslanefndar um 
sjónvarpsrekstur sem um getur í 23. gr. a í tilskipun ráðsins 89/552/EBE. 

Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna skal senda þátttakendum boð á fundi 
tengslanefndarinnar og viðeigandi gögn með tilhlýðilegum fyrirvara. 

5q. 398 L 0084: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/84/EB frá 20. nóvember 
1998 um lögvernd þjónustu sem byggist á eða hefur í sér fólginn skilyrtan aðgang 
(Stjtíð. EB L 320, 28.11.1998, bls. 54).“ 

 
4. Eftirfarandi bætist við á eftir 30. lið (ályktun ráðsins 96/C 376/01) í XI. viðauka: 

„Hljóð- og myndmiðlun 

31. 394 Y 0702(02): Ályktun ráðsins 94/C 181/02 frá 27. júní 1994 um stefnumótun 
bandalagsins varðandi stafrænar sjónvarpssendingar (Stjtíð. EB C 181, 2.7. 1994, 
bls. 3). 

32. 398 X 0560: Tilmæli ráðsins 98/560/EB frá 24. september 1998 um að bæta sam-
keppnishæfni evrópskrar hljóð- og myndmiðlunar og upplýsingaþjónustu með því 
að stuðla að því að settur verði innlendur lagarammi sem miðar að því að koma á 
sambærilegri og virkri verndun ólögráða barna og mannlegrar reisnar (Stjtíð. EB L 
270, 7.10.1998, bls. 48). 

33. 499 Y 0205(01): Ályktun ráðsins og fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem 
komu saman á vegum ráðsins, 1999/C 30/01 frá 25. janúar 1999 um opinberan 
útvarpsrekstur (Stjtíð. EB C 30, 5.2.1999, bls. 1). 

34. 32005 H 0865: Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins 2005/865/EB frá 16. nóvember 
2005 um kvikmyndaarf og samkeppnishæfni tengdrar atvinnustarfsemi (Stjtíð. 
ESB L 323, 9.12.2005, bls. 57).“ 


