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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                             TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2003/65/EB                     2008/EES/10/10 

frá 22. júlí 2003 

um breytingu á tilskipun rá sins 86/609/EBE um samræmingu á ákvæ um í lögum og 
stjórns slufyrirmælum a ildarríkjanna um verndun d ra sem notu  eru í tilrauna- og 

vísindaskyni (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Hinn 23. mars 1998 sam ykkti rá i  ákvör un 
1999/575/EB um a ild Bandalagsins a  Evrópusamn-
ingnum um verndun hryggd ra sem notu  eru í 
tilraunum og ö rum vísindalegum tilgangi (4) (hér á 
eftir nefndur samningurinn). 

 

2) Framkvæmdarger  samningsins er tilskipun rá sins 
86/609/EBE (5) sem felur í sér sömu markmi  og 
samningurinn. 

 

3) Ákvæ i II. vi auka vi  tilskipun 86/609/EBE, sem 
taka til vi mi unarreglna um a búna  d ra og 
umhir u koma í sta  vi bætis A vi  samninginn. 
Ákvæ in í vi bæti A vi  samninginn og vi aukunum 
vi  fyrrnefnda tilskipun eru tæknilegs e lis. 

 

4) Nau synlegt er a  tryggja a  vi aukarnir vi  tilskipun 
86/609/EBE séu í samræmi vi  n justu framfarir á 
svi i vísinda og tækni og ni urstö ur úr rannsóknum 
á vi komandi svi um. Nú sem stendur er a eins hægt 
a  sam ykkja breytingar á vi aukunum me  tíma-
frekri málsme fer , a  undangenginni sameiginlegri 
ákvör un, sem hefur ær aflei ingar a  efni eirra er 
or i  úrelt mi a  vi  n justu framfarir á svi inu. 

 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 230, 16.9.2003, bls. 32. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2005 frá  
4. febrúar 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, 
sta lar, prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  

Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 8. 
(1)   Stjtí . EB C 25 E, 29.1.2002, bls. 536. 
(2)  Stjtí . EB C 94, 18.4.2002, bls. 5. 
(3)   Álit Evrópu ingsins frá 2. júlí 2002 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB), sameiginleg afsta a rá sins frá 17. mars 2003 
(Stjtí . EB C 113 E, 13.5.2003, bls. 59) og ákvör un Evrópu ingsins 
frá 19. júní 2003 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB). 

(4)  Stjtí . EB L 222, 24.8.1999, bls. 29. 
(5)  Stjtí . EB L 358, 18.12.1986, bls. 1. 

5) Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til fram-
kvæmdar essari tilskipun í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er fali  (6). 

 
6) ví ber a  breyta tilskipun 86/609/EBE til samræmis 

vi  a . 
 
SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

 
1. gr. 

 
Eftirfarandi greinar ver i felldar inn í tilskipun 
86/609/EBE: 
 
„24. gr. a 
 
Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til framkvæmdar 

essari tilskipun, sem var a au atri i, sem um getur hér á 
eftir, í samræmi vi  málsme fer aregluna sem um getur í 
2. mgr. 24. gr. b: 
 
— vi aukana vi  essa tilskipun. 
 
24. gr. b 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar. 
 
2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 
5. og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af 
ákvæ um 8. gr. hennar. 
 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 
 
3. Nefndin setur sér starfsreglur.“ 
 

2. gr. 

 
A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari fyrir 
16. september 2004. au skulu tilkynna a  framkvæmda-
stjórninni egar í sta . 
 

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

________________  

(6) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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3. gr. 

 
Tilskipun essi ö last gildi á eim degi sem hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 
 

4. gr. 

 
Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 22. júlí 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX G. ALEMANNO 

forseti. forseti. 

 

 
 
 
 
 
 


