
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 42/80 4.8.2016

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 122/2015

frá 30. apríl 2015

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, 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 fram kvæmda stjórn arinnar 2014/99/ESB frá 21. október 
2014 um breyt ingu á til skip un 2009/126/EB um II. áfanga endur heimtar bensíngufu við elds neyt is-
töku fyrir vélknúin ökutæki á bensínstöðvum í því skyni að laga hana að tækniframförum (1).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 21au (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/126/EB) í XX. við auka við 
EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32014 L 0099: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/99/ESB frá 21. október 2014 (Stjtíð. ESB 
L 304, 23.10.2014, bls. 89).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2014/99/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 1. maí 2015, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist (*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 30. apríl 2015.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 304, 23.10.2014, bls. 89.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

 2016/EES/42/49




