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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 298/2019 

frá 13. desember 2019 

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 

frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 

frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um 

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 

(2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707 

frá 7. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, 

benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, 

dímetómorf, díúrón, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, 

foramsúlfúrón, formetanat, metalaxýl-m, metíókarb, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces 

lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól,  

s-metólaklór og tebúkónasól (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 

frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað,  

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724 

frá 10. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar 

tilnefningu skýrslugjafaraðildarríkja og meðskýrslugjafaraðildarríkja fyrir virku efnin glýfosat, 

lambda-sýhalótrín, ímasamox og pendímetalín og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 844/2012 að því er varðar þann möguleika að hópur aðildarríkja taki sameiginlega að sér 

hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis (5). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 11. 

(3) Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 16. 

(4) Stjtíð. ESB L 122, 10.5.2019, bls. 44. 

(5) Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 32. 

2020/EES/14/26 
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1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32019 R 0677: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 frá 

29. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 15), 

– 32019 R 0706: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 frá  

7. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 11), 

– 32019 R 0707: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707 frá  

7. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 16), 

– 32019 R 0717: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 frá  

8. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 122, 10.5.2019, bls. 44).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við liði 13f (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 844/2012) og 13zzze (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 686/2012): 

„– 32019 R 0724: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724 frá  

10. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 32).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzw (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/481): 

„13zzzzzzzzzx.  32019 R 0677: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 

frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 15). 

13zzzzzzzzzy.  32019 R 0706: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 

frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 11). 

13zzzzzzzzzz.  32019 R 0717: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 

frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 122, 10.5.2019,  

bls. 44).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/677, (ESB) 2019/706, (ESB) 2019/707, 

(ESB) 2019/717 og (ESB) 2019/724, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 


