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                                                                         TILSKIPUN RÁÐSINS 2006/101/EB                                                       2010/EES/6/10 

frá 20. nóvember 2006 

um aðlögun tilskipana 73/239/EBE, 74/557/EBE og 2002/83/EB á sviði frjálsrar 
þjónustustarfsemi vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu (*) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af aðildarsáttmála Búlgaríu og Rúmeníu (1), 
einkum 3. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðild Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
56. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ef gerðir stofnananna gilda fram yfir 1. janúar 2007 og 
þarfnast aðlögunar vegna aðildar en ekki hefur verið 
mælt fyrir um nauðsynlega aðlögun í lögum um aðild 
eða viðaukum við þau skal ráðið, skv. 56. gr. 
aðildarlaganna, samþykkja nauðsynlegar gerðir nema 
framkvæmdastjórnin hafi samþykkt upprunalegu 
gerðina. 

2) Í lokagerð ráðstefnunnar, þar sem aðildarsáttmálinn var 
gerður, kemur fram að hinir háu samningsaðilar hafa 
komist að pólitísku samkomulagi um röð aðlagana á 
gerðum sem stofnanirnar hafa samþykkt og eru 
nauðsynlegar vegna aðildarinnar, og að ráðið og 
framkvæmdastjórnin eru hvött til að samþykkja þessar 
aðlaganir fyrir aðildina, frágengnar og uppfærðar ef þörf 
krefur, svo að tekið sé tillit til þróunar á lögum 
Sambandsins. 

3) Því ber að breyta tilskipunum 73/239/EBE (2), 
74/557/EBE (3) og 2002/83/EB (4) til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipunum 73/239/EBE, 74/557/EBE og 2002/83/EB skal 
breytt eins og fram kemur í viðaukanum. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
þann dag þegar Búlgaría og Rúmanía fá aðild að 
Evrópusambandinu. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni þessi ákvæði og samsvörunartöflu yfir 
viðkomandi ákvæði og þessa tilskipun. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála 
Búlgaríu og Rúmeníu og á gildistökudegi hans. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. nóvember 2006 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. KORKEAOJA 

forseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 238. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á um breytingu á ýmsum viðaukum og bókunum 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. ESB L 157, 21.6.2005, bls. 11. 
(2) Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3. 
(3) Stjtíð. EB L 307, 18.11.1974, bls. 5. 
(4) Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

FRELSI TIL AÐ VEITA ÞJÓNUSTU 

1. 373L0239: Fyrsta tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973 
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að hefja og 
reka starfsemi á sviði frumtrygginga annarra en líftrygginga (Stjtíð. 
EB L 228, 16.8.1973, bls. 3), eins og henni var breytt með: 

— 376L0580: Tilskipun ráðsins 76/580/EBE frá 29. júní 1976 
(Stjtíð. EB L 189, 13.7.1976, bls. 13), 

— 179 H: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum — 
aðild lýðveldisins Grikklands (Stjtíð. EB L 291, 19.11.1979, bls. 
17), 

— 384L0641: Tilskipun ráðsins 84/641/EBE frá 10. desember 1984 
(Stjtíð. EB L 339, 27.12.1984, bls. 21), 

— 185 I: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum —
 aðild Konungsríkisins Spánar og Lýðveldisins Portúgals (Stjtíð. 
EB L 302, 15.11.1985, bls. 23), 

— 387L0343: Tilskipun ráðsins 87/343/EBE frá 22. júní 1987 
(Stjtíð. EB L 185, 4.7.1987, bls. 72), 

— 387L0344: Tilskipun ráðsins 87/344/EBE frá 22. júní 1987 
(Stjtíð. EB L 185, 4.7.1987, bls. 77), 

— 388L0357: Annarri tilskipun ráðsins 88/357/EBE frá 22. júní 
1988 (Stjtíð. EB L 172, 4.7.1988, bls. 1), 

— 390L0618: Tilskipun ráðsins 90/618/EBE frá 8. nóvember 1990 
(Stjtíð. EB L 330, 29.11.1990, bls. 44), 

— 392L0049: Tilskipun ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní 1992 (Stjtíð. 
EB L 228, 11.8.1992, bls. 1), 

— 194 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum — 
aðild Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og 
Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21), 

— 395L0026: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/26/EB frá 
29. júní 1995 (Stjtíð. EB L 168, 18.7.1995, bls. 7), 

— 32000L0026: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB 
frá 16. maí 2000 (Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 65), 

— 32002L0013: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/13/EB 
frá 5. mars 2002 (Stjtíð. EB L 77, 20.3.2002, bls. 17), 

— 32002L0087: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB 
frá 16. desember 2002 (Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1), 

— 12003 T: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum 
- aðild Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, 
Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins 
Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, 
Lýðveldisins Slóveníu og Slóvakíu (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, 
bls. 33),  

— 32005L0001: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/1/EB frá 
9. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9), 

— 32005L0068: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/68/EB 
frá 16. nóvember 2005 (Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005, bls. 1). 

Eftirfarandi bætist við a-lið 8. mgr. 1. gr.: 

„— að því er varðar Búlgaríu: „акционерно дружество“, 

— að því er varðar Rúmeníu: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi 
mutuale“.“ 

2. 374L0557: Tilskipun ráðsins 74/557/EBE frá 4. júní 1974 um 
hvernig koma skuli á staðfesturétti og rétti sjálfstætt starfandi 
einstaklinga og milliliða til að veita þjónustu á sviði verslunar með og 
dreifingar á eiturefnum (Stjtíð. EB L 307, 18.11.1974, bls. 5), eins og 
henni var breytt með: 

— 194 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum – 
aðild Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og 
Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21), 

— 12003 T: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum 
- aðild Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, 
Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins 
Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, 
Lýðveldisins Slóveníu og Slóvakíu (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, 
bls. 33). 

Eftirfarandi bætist við viðaukann: 

„— Búlgaría:  

1. Efni og efnablöndur, sem falla undir lögin um vernd gegn 
skaðlegum áhrifum hreinna efna og efnablandna (SG 
10/2000), með áorðnum breytingum, og afleidda löggjöf, sem 
var samþykkt samkvæmt þessum lögum, með áorðnum 
breytingum, um aðferðir við að meta hættuna af hreinum 
efnum og efnablöndum, aðferð við flokkun þeirra og 
merkingu, og um öryggisblað fyrir hrein efni og efnablöndur 
sem flokkast sem hættuleg. 

2. Eiturefni og forefni þeirra sem falla undir lögin um bann við 
efnavopnum og eftirlit með eiturefnum og forefnum þeirra 
(SG 8/2000), með áorðnum breytingum. 

3. Plöntuvarnarefni, sem eru samþykkt í samræmi við lögin um 
plöntuvarnir (SG 91/1997), með áorðnum breytingum, og 
afleidda löggjöf sem var samþykkt samkvæmt þessum 
lögum, með áorðnum breytingum. 

— Rúmenía: 

1. Plöntuvarnarefni, þ.m.t. lífræn varnarefni, sem að því er 
varðar viðskipti og dreifingu falla undir opinbera tilskipun nr. 
4/1995 um framleiðslu, sölu og notkun plöntuvarnarefna til 
þess að verjast sjúkdómum og eyða meindýrum og illgresi í 
landbúnaði og skógrækt, með áorðnum breytingum. 

2. Hættuleg efni og efnablöndur, sem falla undir opinbera 
neyðartilskipun nr. 200/2000 um flokkun, merkingu og 
pökkun hættulegra efna og efnablandna, samþykkt með 
lögum nr. 451/2001 og með ákvörðun ríkisstjórnarinnar nr. 
490/2002 um viðurkenningu á aðferðafræðilegum stöðlum 
við beitingu opinberrar tilskipunar nr. 200/2000 og með 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar nr. 92/2003 um viðurkenningu á 
aðferðafræðilegum stöðlum um flokkun, merkingu og 
pökkun hættulegra efna og efnablandna.“  
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3. 32002L0083: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB 
frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, 
bls. 1), eins og henni var breytt með: 

— 32004L0066: Tilskipun ráðsins 2004/66/EB frá 26. apríl 2004 
(Stjtíð. ESB L 168, 1.5.2004, bls. 35), 

— 32005L0001: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/1/EB frá 
9. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9), 

— 32005L0068: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/68/EB 
frá 16. nóvember 2005 (Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005, bls. 1). 

a) Í a-lið 1. mgr. 6. gr. bætist eftirfarandi við milli færslnanna 
fyrir Belgíu og Tékkland: 

„— að því er varðar Búlgaríu: „акционерно дружество“, 
„взаимо- застрахователна кооперация“,“ 

og á milli færslnanna fyrir Portúgal og Slóveníu: 

„— að því er varðar Rúmeníu: „societăţi pe acţiuni“, 
„societăţi mutuale“,“. 

b) Í stað fjórða undirliðar 3. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi: 

„— 1. maí 2004, að því er varðar félög með starfsleyfi í 
Tékklandi, Eistlandi, á Kýpur, í Lettlandi, Litháen, 
Ungverjalandi, á Möltu, í Póllandi, Slóveníu og 
Slóvakíu,“. 

c) Á eftir fjórða undirlið 3. mgr. 18. gr. bætist eftirfarandi við: 

„— 1. janúar 2007, að því er varðar félög með starfsleyfi í 
Búlgaríu og Rúmeníu, og“.  

 
 
 
 
 
 


