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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 235/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 

frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á vörum úr lagskiptu límtré, sem falla 

undir samhæfða staðalinn EN 14080, og vörum úr gegnheilum, endaskeyttum viði sem ætlaðar eru 

í burðarvirki, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15497, með tilliti til viðbragða þeirra við 

bruna, og um breytingu á ákvörðun 2005/610/EB (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228 

frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á utan- og innanhússmúrhúðunarefnum 

með lífrænum bindiefnum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15824, og múrblöndum fyrir 

pússningarmúr, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 998-1, með tilliti til viðbragða þeirra við 

bruna (2). 

3) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XXI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 2t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1293/2014): 

„2u. 32017 R 1227: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 frá  

20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á vörum úr lagskiptu límtré, sem falla 

undir samhæfða staðalinn EN 14080, og vörum úr gegnheilum, endaskeyttum viði sem ætlaðar 

eru í burðarvirki, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15497, með tilliti til viðbragða þeirra 

við bruna, og um breytingu á ákvörðun 2005/610/EB (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 1). 

2v. 32017 R 1228: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228 frá  

20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á utan- og innanhússmúrhúðunarefnum 

með lífrænum bindiefnum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15824, og múrblöndum 

fyrir pússningarmúr, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 998-1, með tilliti til viðbragða 

þeirra við bruna (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 2d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/610/EB): 

„, eins og henni var breytt með: 

− 32017 R 1227: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 frá  

20. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 8.7. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 177, 8.7. 2017, bls. 4. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1227 og (ESB) 2017/1228, sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


