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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/525
2018 m. kovo 28 d.
kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantinius baltuosius
marlinus Atlanto vandenyne
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą,
kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo
2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Kvotos išnaudojimas
Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota
laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis
Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma,
draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.
(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) 2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių
grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse
žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).
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3 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius
Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas
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PRIEDAS

Nr.

02/TQ120

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

WHM/ATLANT

Rūšys

Atlantinis baltasis marlinas (Tetrapturus albidus)

Zona

Atlanto vandenynas

Draudimo data

2018 1 1
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/526
2018 m. kovo 28 d.
kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti marmurines rombines
rajas 7D zonos Sąjungos vandenyse
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą,
kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo
2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Kvotos išnaudojimas
Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota
laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis
Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma
draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) 2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių
grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse
žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius
Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas
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PRIEDAS

Nr.

04/TQ120

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

RJU/07D.

Rūšys

Marmurinės rombinės rajos (Raja undulata)

Zona

7d zonos Sąjungos vandenys

Draudimo data

2018 1 1
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/527
2018 m. kovo 28 d.
kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų
registre įregistruoto pavadinimo („Patata dell'Alto Viterbese“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio
ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos
pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Patata dell'Alto Viterbese“, kuri įregistruota Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 159/2014 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas,
todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto
reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifi
kacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Patata dell'Alto Viterbese“ (SGN) specifikacijos pakeitimas
patvirtinamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Phil HOGAN

Komisijos narys

(1) OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
(2) 2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 159/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų
geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Patata dell'Alto Viterbese (SGN)] (OL L 52, 2014 2 21, p. 5).
(3) OL C 391, 2017 11 18, p. 14.
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III
(Kiti aktai)

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ
EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 207/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai
ir sertifikavimas) [2018/528]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1004, kuriuo iš dalies
keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 nuostatos (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo II priedo I skyriaus 45zza punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009)
papildomas šia įtrauka:
„— 32016 R 1004: 2016 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1004 (OL L 165, 2016 6 23, p. 1).“

2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/1004 tekstas islandų ir norvegų kalbomis
yra autentiškas.

3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
(1) OL L 165, 2016 6 23, p. 1.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 208/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai
ir sertifikavimas) [2018/529]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127,
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais pradinio ir
tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais ir su kūdikių bei
mažų vaikų maitinimu susijusios informacijos teikimo reikalavimais (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/479, kuriuo dėl
steviolio glikozidų (E 960) naudojimo kaip saldiklio mažiau kalorijų turinčiuose gėrimuose arba gėrimuose, į
kuriuos nepridėta cukraus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008
II priedas (2);

(3)

Reglamentu (ES) 2016/127 nuo 2020 m. vasario 22 d. panaikinama į EEE susitarimą įtraukta Komisijos direktyva
2006/141/EB (3), todėl ji turi būti išbraukta iš EEE susitarimo nuo 2020 m. vasario 22 d.;

(4)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl maisto produktų. Teisės aktai dėl maisto produktų netaikomi Lichtenš
teinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio
produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas Lichtenšteinui
netaikomas;

(5)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas taip:
1) Po 77a punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/128) įterpiamas šis punktas:
„77b. 32016 R 0127: 2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127, kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais pradinio ir tolesnio maitinimo
kūdikių mišinių sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais ir su kūdikių bei mažų vaikų
maitinimu susijusios informacijos teikimo reikalavimais (OL L 25, 2016 2 2, p. 1).
Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:
a) VI priedo A dalis papildoma taip:
— islandų kalba: „Ungbarnablanda“ ir „Stoðblanda“
— norvegų kalba: „Morsmelkerstatning“ ir „Tilskuddsblanding“
(1) OL L 25, 2016 2 2, p. 1.
(2) OL L 87, 2016 4 2, p. 1.
(3) OL L 401, 2006 12 30, p. 1.
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b) VI priedo B dalis papildoma taip:
— islandų kalba: „Ungbarnamjólk“ ir „Mjólkurstoðblanda“
— norvegų kalba: „Morsmelkerstatning basert på melk“ ir „Tilskuddsblanding basert på melk“.“
2) 54zzzzr punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008) papildomas šia įtrauka:
„— 32016 R 0479: 2016 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/479 (OL L 87, 2016 4 2, p. 1).“
3) 54zzzv punkto (Komisijos direktyva 2006/141/EB) tekstas nuo 2020 m. vasario 22 d. išbraukiamas.
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Deleguotojo reglamento (ES) 2016/127 ir Reglamento (ES)
2016/479 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 209/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai
ir sertifikavimas) [2018/530]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/918, kuriuo siekiant
priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo II priedo XV skyriaus 12zze punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
papildomas šia įtrauka:
„— 32016 R 0918: 2016 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/918 (OL L 156, 2016 6 14, p. 1).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/918 tekstas islandų ir norvegų kalbomis
yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 156, 2016 6 14, p. 1.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 210/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai
ir sertifikavimas) [2018/531]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/575,
kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos
užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką
suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimas (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo II priedo XIX skyriaus 3k punktas (Komisijos sprendimas 2006/502/EB) papildomas šia įtrauka:
„— 32016 D 0575: 2016 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/575 (OL L 98, 2016 4 14,
p. 4).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/575 tekstas islandų ir
norvegų kalbomis yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 98, 2016 4 14, p. 4.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 211/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/532]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799,
kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir
jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai (1), su pataisymais,
padarytais OL L 146, 2016 6 3, p. 31;

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo XIII priede po 21ba punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/68) įterpiamas šis punktas:
„21bb. 32016 R 0799: 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų
komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai (OL L 139, 2016 5 26,
p. 1), su pataisymais, padarytais OL L 146, 2016 6 3, p. 31.“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799 su pataisymais,
padarytais OL L 146, 2016 6 3, p. 31, tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*),
arba 2016 m. birželio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 122/2016 įsigaliojimo dieną (2), iš šių datų
pasirenkama vėlesnė.
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 139, 2016 5 26, p. 1.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
(2) OL L 308, 2017 11 23, p. 27.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 212/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/533]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/844, kuria iš dalies
keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir
standartų (1), su pataisymais, padarytais OL L 193, 2016 7 19, p. 117;

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo XIII priedo 56f punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB) papildomas šia įtrauka:
„— 32016 L 0844: 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/844 (OL L 141, 2016 5 28, p. 51) su
pataisymais, padarytais OL L 193, 2016 7 19, p. 117.“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Direktyvos (ES) 2016/844 su pataisymais, padarytais OL L 193,
2016 7 19, p. 117, tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 141, 2016 5 28, p. 51.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 213/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/534]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006,
kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo XIII priedo 66wi punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2010) papildomas šia įtrauka:
„— 32016 R 1006: 2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006 (OL L 165,
2016 6 23, p. 8).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1006 tekstas islandų ir
norvegų kalbomis yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 165, 2016 6 23, p. 8.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 214/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/535]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/963,
kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo XIII priedo 66zab punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006) papildomas šia įtrauka:
„— 32016 R 0963: 2016 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/963 (OL L 160,
2016 6 17, p. 50).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/963 tekstas islandų ir
norvegų kalbomis yra autentiškas.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 160, 2016 6 17, p. 50.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.
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EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 215/2016
2016 m. spalio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) ir XX priedas (Aplinka)
[2018/536]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo
iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII ir XX priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo XIII priedo 56b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB) papildomas šia įtrauka:
„— 32015 R 0757: 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757
(OL L 123, 2015 5 19, p. 55).“
2 straipsnis
EEE susitarimo XX priede po 21av punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB) įterpiamas šis
punktas:
„21aw. 32015 R 0757: 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl
jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies
keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 55).“
3 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2015/757 tekstas islandų ir norvegų kalbomis
yra autentiškas.
4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 29 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).
5 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 28 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) OL L 123, 2015 5 19, p. 55.
(*) Konstituciniai reikalavimai nurodyti.
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2007 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 133/2007, iš dalies keičiančio EEE
susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai), klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 100, 2008 m. balandžio 10 d.)
30 puslapis, EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 133/2007 priedo 15 punkto tekstas pakeičiamas taip:
yra:

„Iš 3.1 dalies 7 punkto (Tarybos direktyva 93/53/EEB), 8 punkto (Tarybos direktyva 95/70/EB) ir 10 punkto
(Tarybos direktyva 82/894/EEB) ir 3.2 dalies 29 punkto (Komisijos sprendimas 2003/466/EB) išbraukiamas
sakinys „Šis aktas taip pat taikomas Islandijai““,

turi būti:

„Iš 3.1 dalies 7 punkto (Tarybos direktyva 93/53/EEB) ir 8 punkto (Tarybos direktyva 95/70/EB) ir 3.2 dalies
29 punkto (Komisijos sprendimas 2003/466/EB) išbraukiamas sakinys „Šis aktas taip pat taikomas Islandijai“.
Iš 3.1 dalies 10 punkto (Tarybos Direktyva 82/894/EEB) išbraukiamas sakinys „Direktyvos nuostatos šiame
susitarime adaptuojamos taip: Šis aktas taip pat taikomas Islandijai.““

2014 m. gruodžio 12 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 256/2014, kuriuo iš dalies keičiami
EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai
reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2015/2123], klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 311, 2015 m. lapkričio 26 d.)
4 puslapyje EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 256/2014 1 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:
yra:

„EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.1 dalies 9b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1069/2009) papildomas šia įtrauka:
„— 32010 L 0063: 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL L 276,
2010 10 20, p. 33).““,

turi būti:

„EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.1 dalies 9b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1069/2009) papildomas taip:
„su pakeitimais, padarytais:
— 32010 L 0063: 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL L 276,
2010 10 20, p. 33).““
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2015 m. vasario 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 12/2015, kuriuo iš dalies keičiamas
EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas), klaidų
ištaisymas [2016/500]
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 93, 2016 m. balandžio 7 d.)
21 puslapis, EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 12/2015 1 straipsnio 2 punkto tekstas pakeičiamas taip:
yra:

„73 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1048/2012) tekstas išbraukiamas.“,

turi būti:

„74 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 788/2012) tekstas išbraukiamas.“

2015 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 167/2015, kuriuo iš dalies keičiamas
EEE susitarimo XX priedas (Aplinka) [2016/2202], klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 341, 2016 m. gruodžio 15 d.)
66 puslapyje EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 167/2015 1 straipsnio 1 ir 2 punktuose CELEX numeris
pakeičiamas taip:
yra:

„32015 R 0345“,

turi būti:

„32015 D 0345“.

2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 198/2016, kuriuo iš dalies
keičiamasEEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2017/275], klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 46, 2017 m. vasario 23 d.)
2 puslapis, tekstas (*) išnašoje pakeičiamas taip:
yra:

„Konstituciniai reikalavimai nurodyti.“,

turi būti:

„Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.“
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2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 206/2016, kuriuo iš dalies keičiamas
EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2017/283], klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 46, 2017 m. vasario 23 d.)
53 puslapyje EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 206/2016 1 straipsnio 2 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:
yra:

„Po 31bb punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB) įterpiamas šis punktas:“,

turi būti:

„Po 31bbe punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/514) įterpiamas šis punktas:“.
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