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19.12.2013 Nr. 72/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 133/2013

frá 8. júlí 2013

um breyt ingu á bókun 31 við EES-samn ing inn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 
fjórþætta frelsisins

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Rétt er að halda áfram sam starfi aðild ar ríkja EES-samn ings ins í aðgerðum Sambandsins sem eru 
á almennum fjárlögum Sambandsins og varða fram kvæmd, starf semi og þróun innri mark aðarins.

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti haldið 
áfram eftir 31. desember 2012.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 7. gr. bókunar 31við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012“ í 6. mgr. komi 
orðin „fjárhagsárin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013“.

2. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012“ í 7. mgr. komi orðin 
„fjárhagsárin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013“.

3. Í stað orðanna „fjárhagsárin 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012“ í 8. mgr. komi orðin „fjárhagsárin 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 og 2013“.

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 9. júlí 2013, eða daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins berst sam eigin legu EES-nefndinni (1*), hvort sem ber upp síðar.

Hún gildir frá 1. janúar 2013.

3. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 8. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

2013/EES/72/01

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 134/2013

frá 8. júlí 2013

um breyt ingu á bókun 30 við EES-samn ing inn, um sérstök ákvæði varð andi skipu lagningu 
samvinnu á sviði hagskýrslugerðar

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Í reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 99/2013 frá 15. janúar 2013 um evrópska 
hagskýrsluáætlun 2013–2017 (1), er mark aður fjárhagsrammi fyrir 2013 vegna fram kvæmd ar á 
hagskýrsluáætlun Evrópu sam bandsins 2013 til 2017. Fjár veit ing að því er varðar tímabilið 2014 til 
2017 hefur enn ekki verið ákveðin.

2) Rétt er að byggja hagskýrsluáætlun EES fyrir árið 2013 á reglu gerð (ESB) nr. 99/2013 og láta hana 
taka til þeirra liða áætlunarinnar sem nauð syn leg ir eru til þess að unnt sé að lýsa og fylgjast með 
öllum þeim efna hags legu, félagslegu og um hverfislegu þáttum Evrópska efna hags svæðisins sem 
máli skipta.

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 30 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1. janúar 2013.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir 4. gr. (Nútímavæðing evrópskra hagskýrslna um fyrir tæki og viðskipti 
(MEETS)) bókunar 30 við EES-samn ing inn:

„5. gr.

Hagskýrsluáætlun 2013

1. Þessi grein lýtur að eftir far andi gerð:

– 32013 R 0099: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 99/2013 frá 15. janúar 2013 um 
evrópska hagskýrsluáætlun 2013–2017 (Stjtíð. ESB L 39, 9.2.2013, bls. 12).

2. Evrópsk hagskýrsluáætlun 2013–2017, sbr. reglu gerð (ESB) nr. 99/2013, skal lögð til grund vall ar 
aðgerðum EES á sviði hagskýrslna frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2013. Öll megin svið evrópskar 
hagskýrsluáætlunar 2013 til 2017 teljast skipta máli fyrir hagskýrslusam starf EES og geta EFTA-ríkin 
tekið fullan þátt í þeim.

3. Hagskýrsluskrifstofa EFTA og Eurostat skulu semja sam eigin lega sérstaka hagskýrsluáætlun EES fyrir 
árið 2013. Hagskýrsluáætlun EES fyrir árið 2013 skal samin sem hlutmengi og hliðstæða árlegrar 
vinnuáætlunar sem fram kvæmda stjórn in tekur saman í sam ræmi við reglu gerð (ESB) nr. 99/2013. 
Sam þykkt hagskýrsluáætlunar EES fyrir árið 2013 skal eiga sér stað sam kvæmt eigin máls með ferð 
hvers samn ings að ila um sig.

4. EFTA-ríkin skulu, fyrir 2013, greiða framlag í sam ræmi við staf lið a) í 1. mgr. 82. gr. samn ings ins 
og tilheyrandi fjárhagsreglu gerð ir sem nemur 75% af fjárhæðinni sem tilgreind er í fjárlagaliðum 
29 02 05 (Evrópsk hagskýrsluáætlun 2013–2017) og 29 01 04 05 (Stefna á sviði hagskýrslugagna – 
Kostnaður við rekstur stjórn sýslu) í fjárlögum Evrópu sam bandsins fyrir 2013.“

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 9. júlí 2013, eða daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins berst sam eigin legu EES-nefndinni (2*), hvort sem ber upp síðar.

Hún gildir frá 1. janúar 2013. 

(1) Stjtíð. ESB L 39, 9.2.2013, bls. 12.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

2013/EES/72/02
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3. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 8. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/4 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 135/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/737/ESB frá 
27. nóvember 2012 um breyt ingu á I. og II. við auka við til skip un ráðs ins 82/894/EBE um til kynn-
ingu dýrasjúk dóma innan Banda lags ins (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/753/ESB 
frá 4. desember 2012 um breyt ingu á I. við auka við ákvörð un 2009/177/EB að því er varðar eftir lits-
áætlanir fyrir Finnland og Bretland og sjúk dómalausa stöðu Finnlands og Bretlands að því er varðar 
til tekna sjúk dóma í lagardýrum (2).

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

4) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 10. lið (til skip un ráðs ins 82/894/EBE) í hluta 3.1:

„– 32012 D 0737: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/737/ESB frá 27. nóvember 
2012 (Stjtíð. ESB L 329, 29.11.2012, bls. 19).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 89. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/177/EB) í  
hluta 4.2:

„– 32012 D 0753: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/753/ESB frá 4. desember 
2012 (Stjtíð. ESB L 334, 6.12.2012, bls. 48).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2012/737/ESB og 2012/753/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

(1) Stjtíð. ESB L 329, 29.11.2012, bls. 19.
(2) Stjtíð. ESB L 334, 6.12.2012, bls. 48.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

2013/EES/72/03
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/6 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 136/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn 

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/164/ESB frá 
27. mars 2013 um nið ur fellingu ákvarðana 2003/135/EB, 2004/832/EB og 2005/59/EB um sam þykkt 
áætlana um útrýmingu svínapestar og neyðarbólusetningu villtra svína í Þýskalandi, Frakklandi og 
Slóvakíu (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2013/164/ESB falla úr gildi ákvarðanir fram kvæmda stjórn arinnar 
2003/135/EB (2), 2004/832/EB (3) og 2005/59/EB (4), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-
samn ing inn og ber því að fella þær úr EES-samn ingnum.

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið lög gjöf 
á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Íslands.

4) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

5) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 20. liðar (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/135/EB), 28. liðar (ákvörð un fram kvæmda-
stjórn arinnar 2004/832/EB og 29. liðar (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/59/EB) í hluta 3.2 í  
I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn, undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR-
LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“, falli brott.

2. gr.

Norskur texti ákvörð un ar 2013/164/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (5*).

(1) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2013, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, bls. 47.
(3) Stjtíð. ESB L 359, 4.12.2004, bls. 62.
(4) Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2005, bls. 46.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/8 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 137/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 563/2012 frá 27. júní 
2012 um breyt ingu á VII. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004 að því 
er varðar skrána yfir tilvísunarrann sóknarstofur ESB (1).

2) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði 
dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings 
Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til 
Liechtensteins, eins og tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka 
og í inngangsorðum XII. kafla II. við auka við EES-samn ing inn. Ákvörð un þessi á því ekki að taka 
til Liechtensteins.

3) I. og II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það. 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 11. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í 
hluta 1.1 í I. kafla:

„– 32012 R 0563: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 563/2012 frá 27. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 168, 28.6.2012, bls. 24).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 31j (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í 
II. kafla:

„– 32012 R 0563: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 563/2012 frá 27. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 168, 28.6.2012, bls. 24).“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzi (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í 
XII. kafla II. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0563: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 563/2012 frá 27. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 168, 28.6.2012, bls. 24).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 563/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*). 

(1) Stjtíð. ESB L 168, 28.6.2012, bls. 24.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/10 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 138/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/39/ESB frá 26. nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un 2006/17/EB að því er varðar til teknar, tækni legar kröfur varð andi 
prófanir á vefjum og frumum úr mönnum (1).

2) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 15y (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/17/EB) í XIII. kafla II. við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 L 0039: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/39/ESB frá 26. nóvember 2012 (Stjtíð. ESB 
L 327, 27.11.2012, bls. 24).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2012/39/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 24.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 139/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/38/ESB frá 23. nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
cis-tríkos-9-en við í I. við auka við hana (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/40/ESB frá 26. nóvember 
2012 um leið rétt ing u á I. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn-
ingu sæfiefna (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/41/ESB frá 26. nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna 
um virka efnið nónansýru í I. við auka við til skip unina svo að færslan nái yfir sæfivöruflokk 2 (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/42/ESB frá 26. nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
vetnissýaníði við í I. við auka við hana (4).

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/43/ESB frá 26. nóvember 
2012 um breyt ingu á til teknum fyrirsögnum í I. við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
98/8/EB (5).

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/3/ESB frá 14. febrúar 2013 
um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna um virka 
efnið þíametoxam í I. við auka við til skip unina svo að færslan nái yfir vöruflokk 18 (6).

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/4/ESB frá 14. febrúar 
2013 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
dídekýldímetýlammóníumklóríði við í I. við auka við hana (7).

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/5/ESB frá 14. febrúar 
2013 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
pýríproxýfeni við í I. við auka við hana (8).

9) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/6/ESB frá 20. febrúar 
2013 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
díflúbensúróni við í I. við auka við hana (9).

10) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/728/ESB frá 23. nóvember 
2012 um að færa bífentrín ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. við auka, I. við auka A eða I. við auka 
B við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna (10).

(1) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 13.
(2) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 26.
(3) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 28.
(4) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 31.
(5) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 34.
(6) Stjtíð. ESB L 44, 15.2.2013, bls. 6.
(7) Stjtíð. ESB L 44, 15.2.2013, bls. 10.
(8) Stjtíð. ESB L 44, 15.2.2013, bls. 14.
(9) Stjtíð. ESB L 48, 21.2.2013, bls. 10.
(10) Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 55.
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11) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/85/ESB frá 14. febrúar 
2013 um að færa til tekin efni ekki á skrá í I. við auka, I. við auka A eða I. við auka B við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna (11).

12) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XV. kafla II. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 12n (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB):

„– 32012 L 0038: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/38/ESB frá 23. nóvember 2012 (Stjtíð. 
ESB L 326, 24.11.2012, bls. 13),

– 32012 L 0040: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/40/ESB frá 26. nóvember 2012 (Stjtíð. 
ESB L 327, 27.11.2012, bls. 26),

– 32012 L 0041: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/41/ESB frá 26. nóvember 2012 (Stjtíð. 
ESB L 327, 27.11.2012, bls. 28),

– 32012 L 0042: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/42/ESB frá 26. nóvember 2012 (Stjtíð. 
ESB L 327, 27.11.2012, bls. 31),

– 32012 L 0043: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/43/ESB frá 26. nóvember 2012 (Stjtíð. 
ESB L 327, 27.11.2012, bls. 34),

– 32013 L 0003: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/3/ESB frá 14. febrúar 2013 (Stjtíð. ESB 
L 44, 15.2.2013, bls. 6),

– 32013 L 0004: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/4/ESB frá 14. febrúar 2013 (Stjtíð. ESB 
L 44, 15.2.2013, bls. 10),

– 32013 L 0005: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/5/ESB frá 14. febrúar 2013 (Stjtíð. ESB 
L 44, 15.2.2013, bls. 14),

– 32013 L 0006: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/6/ESB frá 20. febrúar 2013 (Stjtíð. ESB 
L 48, 21.2.2013, bls. 10).“

2. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 12zzl (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/483/ESB):

„12zzm. 32012 D 0728: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/728/ESB frá 23. nóvember 2012 
um að færa bífentrín ekki á skrá fyrir vöruflokk 18 í I. við auka, I. við auka A eða I. við auka B 
við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna (Stjtíð. ESB 
L 327, 27.11.2012, bls. 55).

12zzn. 32013 D 0085: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/85/ESB frá 14. febrúar 2013 
um að færa til tekin efni ekki á skrá í I. við auka, I. við auka A eða I. við auka B við til skip-
un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/8/EB um mark aðs setn ingu sæfiefna (Stjtíð. ESB L 45, 
16.2.2013, bls. 30).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip ana 2012/38/ESB, 2012/40/ESB, 2012/41/ESB, 2012/42/ESB,  
2012/43/ESB, 2013/3/ESB, 2013/4/ESB, 2013/5/ESB og 2013/6/ESB og ákvarðana 2012/728/ESB og 
2013/85/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (12*). 

(11) Stjtíð. ESB L 45, 16.2.2013, bls. 30.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/14 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 140/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 259/2012 frá 
14. mars 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 648/2004 að því er varðar notkun fosfata og annarra 
fosfórsambanda í þvottaefni og uppþvottavélaefni fyrir neytendur (1).

2) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12u (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 648/2004) í 
XV. kafla II. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0259: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 259/2012 frá 14. mars 2012 (Stjtíð. 
ESB L 94, 30.3.2012, bls. 16).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 259/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 94, 30.3.2012, bls. 16.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 141/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við  
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 722/2012 frá 8. ágúst 
2012 um til teknar kröfur að því er varðar kröfurnar sem mælt er fyrir um í til skip unum ráðs ins 
90/385/EBE og 93/42/EBE varð andi virk, ígræðanleg lækningatæki og lækningatæki þar sem vefir, 
upprunnir úr dýraríkinu, eru notaðir við fram leiðsluna (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr. 722/2012 fellur úr gildi, frá og með 29. ágúst 2013, til-
skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/32/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn 
og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum frá og með 29. ágúst 2013.

3) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XXX. kafla II. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir 5. lið (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/32/EB):

„5a. 32012 R 0722: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 722/2012 frá 8. ágúst 2012 
um til teknar kröfur að því er varðar kröfurnar sem mælt er fyrir um í til skip unum ráðs ins  
90/385/EBE og 93/42/EBE varð andi virk, ígræðanleg lækningatæki og lækningatæki þar sem 
vefir, upprunnir úr dýraríkinu, eru notaðir við fram leiðsluna (Stjtíð. ESB L 212, 9.8.2012,  
bls. 3).“

2. Texti 5. liðar (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/32/EB) falli brott frá og með 29. ágúst 2013.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 722/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 212, 9.8.2012, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 105, 26.4.2003, bls. 18.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 72/16 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 142/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) og XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 119/2013 frá 
11. febrúar 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 2214/96 um sam ræmdar vísitölur neysluverðs: 
afhend ing og dreifing á undirvísitölum í sam ræmdri vísitölu neysluverðs, að því er varðar að koma 
á fót sam ræmdum vísitölum neysluverðs með föstu skatthlutfalli (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 147/2013 frá 
13. febrúar 2013 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1099/2008 um 
hagskýrslur um orkumál, að því er varðar fram kvæmd uppfærslna mánaðarlegra og árlegra 
hagskýrslna um orkumál (2).

3) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr. 147/2013 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (ESB) nr. 844/2012 (3), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ings ins og ber því að fella 
hana úr EES-samn ingnum.

4) IV. og XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það. 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti fyrsta undirliðar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 844/2010) í 28. lið (reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1099/2008) í IV. við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„32013 R 0147: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 147/2013 frá 13. febrúar 2013 (Stjtíð. 
ESB L 50, 22.2.2013, bls. 1).“

2. gr.

Ákvæði XXI. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 19c (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2214/96):

„– 32013 R 0119: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 119/2013 frá 11. febrúar 2013 
(Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2013, bls. 1).“

2. Texti fyrsta undirliðar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 844/2010) í lið 26a (reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1099/2008) hljóði svo:

„32013 R 0147: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 147/2013 frá 13. febrúar 2013 (Stjtíð. 
ESB L 50, 22.2.2013, bls. 1).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 119/2013 og (ESB) nr. 147/2013, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). 

(1) Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2013, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 50, 22.2.2013, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 258, 30.9.2010, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

2013/EES/72/10



19.12.2013 Nr. 72/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/18 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 143/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/36/ESB frá 19. nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/126/EB um ökuskír teini (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 24f (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/126/EB) í XIII. við-
auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 L 0036: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/36/ESB frá 19. nóvember 2012 (Stjtíð. ESB 
L 321, 20.11.2012, bls. 54).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2012/36/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 321, 20.11.2012, bls. 54.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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19.12.2013 Nr. 72/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 144/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 383/2012 frá 4. maí 
2012 um tækni legar kröfur að því er varðar ökuskír teini með geymslumiðli (örflögu) (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 24f (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/126/EB) í XIII. við auka 
við EES-samn ing inn:

„24fa. 32012 R 0383: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 383/2012 frá 4. maí 2012 um tækni-
legar kröfur að því er varðar ökuskír teini með geymslumiðli (örflögu) (Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2012, 
bls. 1).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftir far andi bætist við í staf lið a) í lið III.4.2 í III. við auka að því er varðar auðkennisnúmer:

„– 14 fyrir Ísland

– 15 fyrir Liechtenstein

– 16 fyrir Noreg““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 383/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2012, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 72/20 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 145/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 245/2013 frá 19. mars 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 272/2009 að því er varðar skimun vökva, úðaefna og gels á 
flug völlum í Evrópu sam bandinu (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 246/2013 frá 19. mars 2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun 
vökva, úðaefna og gels á flug völlum í Evrópu sam bandinu (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/1587/ESB frá 19. mars 
2013 um breyt ingu á ákvörð un C(2010) 774 að því er varðar skimun vökva, úðaefna og gels á flug-
völlum í Evrópu sam bandinu.

4) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66ha (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 272/2009):

„– 32013 R 0245: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 245/2013 frá 19. mars 2013 (Stjtíð. 
ESB L 77, 20.3.2013, bls. 5).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66he (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 185/2010):

„– 32013 R 0246: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 246/2013 frá 
19. mars 2013 (Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2013, bls. 8).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66hf (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 
lokaútg.):

„– 32013 D 1587: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/1587/ESB frá 19. mars 2013 um breyt-
ingu á ákvörð un C(2010) 774 að því er varðar skimun vökva, úðaefna og gels á flug völlum í 
Evrópu sam bandinu.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 245/2013 og (ESB) nr. 246/2013, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

(1) Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2013, bls. 5.
(2) Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2013, bls. 8.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.



Nr. 72/22 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 146/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1178/2011 frá 
3. nóvember 2011 um tækni legar kröfur og stjórn sýslumeðferðir er varða áhöfn í almenningsflugi 
sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 216/2008 (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 290/2012 frá 30. mars 
2012 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 1178/2011 um tækni legar kröfur og stjórn sýslumeðferðir er 
varða áhöfn í almenningsflugi sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 216/2008 (2).

3) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 66nd (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 805/2011) í  
XIII. við auka við EES-samn ing inn:

„66ne. 32011 R 1178: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1178/2011 frá 3. nóvember 2011 
um tækni legar kröfur og stjórn sýslumeðferðir er varða áhöfn í almenningsflugi sam kvæmt reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 311, 25.11.2011, bls. 1), eins og 
henni var breytt með:

– 32012 R 0290: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 290/2012 frá 30. mars 2012 
(Stjtíð. ESB L 100, 5.4.2012, bls. 1).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Orðin „eða EFTA-ríki“ bætist við á eftir orðinu „Sambandið“ í 1. mgr. 8. gr.“.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 1178/2011 og (ESB) nr. 290/2012, sem verður birt ur í 
EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 311, 25.11.2011, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 100, 5.4.2012, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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19.12.2013 Nr. 72/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 147/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 
5. október 2012 um tækni legar kröfur og stjórn sýslumeðferðir er varða flug rekstur sam kvæmt reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 216/2008 (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66ne (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1178/2011) í 
XIII. við auka við EES-samn ing inn:

„66nf. 32012 R 0965: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október 2012 um 
tækni legar kröfur og stjórn sýslumeðferðir er varða flug rekstur sam kvæmt reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 965/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 72/24 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 148/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 29/2009 frá 16. janúar 2009 um kröfur um 
gagnatengingaþjón ustu fyrir samevrópska loftrýmið (1) var felld inn í EES-samn ing inn með ákvörð-
un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 85/2009 (2).

2) Aðlaga ber B-hluta I. við auka við reglu gerð (EB) nr. 29/2009 til þess að tryggja að reglu gerð inni 
sé beitt innan flugupp lýs ingasvæðis Noregs sunnan 61°30’ í sam ræmi við annan lið 3. mgr. 1. gr.

3) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 66wg (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 29/2009) í XIII. við auka 
við EES-samn ing inn:

„Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftir far andi bætist við í B-hluta I. við auka:

„– Flugupp lýs ingasvæði Noregs sunnan 61°30’““

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*).

3. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2009, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2009, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 22.10.2009, bls. 14.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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19.12.2013 Nr. 72/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 149/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 253/2013 
frá 15. janúar 2013 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) 
nr. 692/2011, að því er varðar aðlögun í kjölfar endur skoðunar á al þjóð legu menntunarflokkuninni í 
tengslum við breyturnar og sundurliðun sem leggja skal fram (1).

2) XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 7c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 692/2011) í XXI. við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0253: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 253/2013 frá 15. janúar 2013 
(Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 253/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 5.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 72/26 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 150/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 318/2013 frá 8. apríl 
2013 um sam þykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir vinnu mark-
aðskönnunina sem kveðið er á um í reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 577/98 (1).

2) XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 18as (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 216/2010) í 
XXI. við auka við EES-samn ing inn:

„18at. 32013 R 0318: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 318/2013 frá 8. apríl 2013 um sam-
þykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir vinnu mark aðskönnunina 
sem kveðið er á um í reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 11).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 318/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 11.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 151/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 93/2013 frá 1. febrúar 
2013 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 2494/95 
um sam ræmdar vísitölur neysluverðs, að því er varðar að koma á fót verðvísitölum fyrir búsetu í 
eigin hús næði (1).

2) XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 19a (reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 2494/95) í XXI. við auka við EES-
samn ing inn:

„19aa. 32013 R 0093: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 93/2013 frá 1. febrúar 2013 þar 
sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um fram kvæmd reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 2494/95 um 
sam ræmdar vísitölur neysluverðs, að því er varðar að koma á fót verðvísitölum fyrir búsetu í eigin 
hús næði (Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 14).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 93/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (2*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 14.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 72/28 19.12.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 152/2013

frá 15. júlí 2013

um breyt ingu á XXII. við auka (Félagaréttur) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1254/2012 frá 
11. desember 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu til tekinna al þjóð-
legra reiknings skilastaðla í sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1606/2002 
að því er varðar al þjóð legan reiknings skilastaðal (IFRS-staðal) 10, al þjóð legan reiknings skilastaðal 
(IFRS-staðal) 11, al þjóð legan reiknings skilastaðal (IFRS-staðal) 12, al þjóð legan reiknings skilastaðal 
(IAS-staðal) 27 (2011) og al þjóð legan reiknings skilastaðal (IAS-staðal) 28 (2011) (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1255/2012 frá 
11. desember 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu til tekinna al þjóð-
legra reiknings skilastaðla í sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1606/2002 
að því er varðar al þjóð legan reiknings skilastaðal (IAS-staðal) 12, al þjóð lega reiknings skilastaðla 
(IFRS-staðla) 1 og 13, og 20. túlkun al þjóð legu túlkunarnefnd ar inn ar um reiknings skil (IFRIC-
túlkun 20) (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1256/2012 frá 
13. desember 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu til tekinna al þjóð-
legra reiknings skilastaðla í sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1606/2002 
að því er varðar al þjóð legan reiknings skilastaðal, IFRS-staðal 7 og al þjóð legan reiknings skilastaðal, 
IAS-staðal 32 (3).

4) XXII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 10ba (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1126/2008) í 
XXII. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 1254: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1254/2012 frá 11. desember 2012 
(Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 1),

– 32012 R 1255: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1255/2012 frá 11. desember 2012 
(Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 78),

– 32012 R 1256: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1256/2012 frá 13. desember 2012 
(Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 145).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 1254/2012, (ESB) nr. 1255/2012 og (ESB) nr. 1256/2012, 
sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 16. júlí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*).

(1) Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 78.
(3) Stjtíð. ESB L 360, 29.12.2012, bls. 145.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 15. júlí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.
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EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem öðlast hafa gildi eftir að 
stjórnskipulegum skilyrðum hefur verið fullnægt samkvæmt 103. gr. EES-

samningsins

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu 
EES-nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi 
stjórnskipulegum skilyrðum. Slík skilyrði voru gefin til kynna vegna neðangreindra ákvarðana. 
Hlutaðeigandi samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að málsmeðferð innanlands sé lokið. 
Gildistökudagur hverrar ákvörðunar kemur fram í töflunni.

Ákvörðun Dagsetning 
ákvörðunar Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur

89/2006 7.7.2006 19.10.2006
Stjtíð. ESB L 289, bls. 28
EES-viðbætir nr. 52, bls. 22

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/52/EB frá  
29. apríl 2004 um rekstrarsamhæfi rafræns vegatollskerfis í 
Bandalaginu, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB  
L 200, 7.6.2004, bls. 50 

1.5.2013

17/2009 5.2.2009 19.3.2009
Stjtíð. ESB L 73, bls. 55
EES-viðbætir nr. 16, bls. 25

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/35/EB frá  
21. apríl 2004 um umhverfisábyrgð í því kyni að koma í veg 
fyrir umhverfisspjöll og ráða bót á þeim 

1.7.2013

157/2009 4.12.2009 11.3.2010
Stjtíð. ESB L 62, bls. 63
EES-viðbætir nr. 12, bls. 61

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/49/EB frá 
18. júní 2009 um breytingu á tilskipunum ráðsins nr. 
78/660/EBE og 83/349/EBE að því er varðar tiltekna 
upplýsingaskyldu fyrir meðalstór fyrirtæki og þá skyldu að 
semja samstæðureikningsskil

1.6.2013

32/2010 12.3.2010 10.6.2010
Stjtíð. ESB L 143, bls. 27
EES-viðbætir nr. 30, bls. 34

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/20/EB frá  
23. apríl 2009 um tryggingu skipaeigenda gegn 
sjóréttarkröfum

1.5.2013

123/2010 10.11.2010 3.3.2011
Stjtíð. ESB L 58, bls. 81
EES-viðbætir nr. 12, bls. 25

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2010 
frá 6. apríl 2010 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 785/2004 um kröfur um vátryggingar fyrir 
flugrekendur og umráðendur loftfara

1.5.2013

17/2011 1.4.2011 30.6.2011
Stjtíð. ESB L 171, bls. 15
EES-viðbætir nr. 37, bls. 17

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 392/2009 frá 
23. apríl 2009 um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við 
farþegaflutninga á sjó 

1.7.2013

78/2011 1.7.2011 6.10.2011
Stjtíð. ESB L 262, bls. 45
EES-viðbætir nr. 54, bls. 57

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 
25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 
sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) 
(endurútgefin)

1.12.2012

103/2011 30.9.2011 1.12.2011
Stjtíð. ESB L 318, bls. 41
EES-viðbætir nr. 65, bls. 14

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/713/ESB frá  
9. nóvember 2010 um aðferðareiningar í verklagsreglum um 
samræmismat, nothæfi og EB-sannprófun sem nota skal í 
tækniforskriftum um rekstrarsamhæfi sem samþykktar voru 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/57/EB 

1.4.2013

163/2011 19.12.2011 15.3.2012
Stjtíð. ESB L 76, bls. 51
EES-viðbætir nr. 15, bls. 58

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 frá 
20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um almenningsflug 
og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og niðurfellingu 
tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) 
nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB

1.3.2013

164/2011 19.12.2011 15.3.2012
Stjtíð. ESB L 76, bls. 56
EES-viðbætir nr. 15, bls. 63

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 690/2009 
frá 30. júlí 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 216/2008 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu 
og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar 
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB

1.3.2013
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Ákvörðun Dagsetning 
ákvörðunar Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur

165/2011 19.12.2011 15.3.2012
Stjtíð. ESB L 76, bls. 57
EES-viðbætir nr. 15, bls. 64

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1108/2009 
frá 21. október 2009 um breytingu á reglugerð (EB) 
nr. 216/2008 að því er varðar flugvelli, rekstrarstjórnun 
flugumferðar og flugleiðsöguþjónustu og um niðurfellingu 
tilskipunar 2006/23/EB 

1.3.2013

9/2012 10.2.2012 21.6.2012
Stjtíð. ESB L 161, bls. 15
EES-viðbætir nr. 34, bls. 17

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/2008 
frá 27. mars 2008 um efnivið og hluti úr endurunnu plasti, 
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli, og um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 2023/2006

1.2.2013

23/2012 10.2.2012 21.6.2012
Stjtíð. ESB L 161, bls. 28
EES-viðbætir nr. 34, bls. 33

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 651/2011 frá 5. júlí 2011 um samþykkt reglna um 
starfsreglur í varanlegu samstarfi sem aðildarríkin komu á í 
samstarfi við framkvæmdastjórnina skv. 10. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/18/EB

1.2.2013

52/2012 30.3.2012 2.8.2012
Stjtíð. ESB L 207, bls. 32
EES-viðbætir nr. 43, bls. 39

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 492/2011 
frá 5. apríl 2011 um frelsi launþega til flutninga innan 
Sambandsins

1.2.2013

55/2012 30.3.2012 2.8.2012
Stjtíð. ESB L 207, bls. 35
EES-viðbætir nr. 43, bls. 43

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/7/ESB 
frá 16. febrúar 2011 um átak gegn greiðsludrætti í 
verslunarviðskiptum

1.5.2013

62/2012 30.3.2012 2.8.2012
Stjtíð. ESB L 207, bls. 42
EES-viðbætir nr. 43, bls 51

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/18/EB frá 23. 
apríl 2009 um setningu grundvallarreglna við rannsóknir 
á slysum á sviði sjóflutninga og um breytingu á tilskipun 
ráðsins 1999/35/EB og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/59/EB

1.2.2013

98/2012 30.4.2012 13.9.2012
Stjtíð. ESB L 248, bls. 36
EES-viðbætir nr. 50, bls. 41

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 
frá 6. júlí 2011 um evrópska hagreikninga fyrir umhverfismál

1.2.2013

101/2012 30.4.2012 13.9.2012
Stjtíð. ESB L 248, bls. 39
EES-viðbætir nr. 50, bls. 45

Bókun 31 við EES-samninginn – Ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar um að auka samstarf samningsaðila 
þannig að það taki til tilskipunar ráðsins 2008/114/EB frá 
8. desember 2008 um að greina og tilnefna þýðingarmikil 
grunnvirki í Evrópu og meta þörfina á að efla vernd þeirra

5.3.2013

102/2012 30.4.2012 13.9.2012
Stjtíð. ESB L 248, bls. 40
EES-viðbætir nr. 50, bls. 46

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 
um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk 
ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um 
eitt sameiginlegt markaðskerfi)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 
frá 26. maí 2009 um nákvæmar reglur um beitingu 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar skrána 
yfir vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun upplýsinga til 
að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með sendingum vínafurða 
og skrár sem halda skal fyrir víngeirann 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 491/2009 frá 25. maí 2009 
um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 um 
sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði 
varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt 
sameiginlegt markaðskerfi)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 
frá 10. júlí 2009 um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka 
vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir 
þar að lútandi

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 
frá 14. júlí 2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar 
reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 
um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar 
merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu 
tiltekinna vínafurða

1.4.2013
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Ákvörðun Dagsetning 
ákvörðunar Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur

106/2012 15.6.2012 4.10.2012
Stjtíð. ESB L 270, bls. 6
EES-viðbætir nr. 56, bls. 8

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 
frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna 
og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum  
67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 1907/2006

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1336/2008 
frá 16. desember 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
648/2004 til að laga hana að reglugerð (EB) nr. 1272/2008 um 
flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/112/EB frá 
16. desember 2008 um breytingu á tilskipunum ráðsins 
76/768/EBE, 88/378/EBE og 1999/13/EB og tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB, 2002/96/EB og 
2004/42/EB í því skyni að laga þær að reglugerð (EB) nr. 
1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 453/2010 
frá 20. maí 2010 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu 
og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 440/2010 
frá 21. maí 2010 um þóknanir sem greiða skal Efnastofnun 
Evrópu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og 
blandna

1.2.2013

107/2012 15.6.2012 4.10.2012
Stjtíð. ESB L 270, bls. 29
EES-viðbætir nr. 56, bls. 28

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 790/2009 
frá 10. ágúst 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að 
framförum á sviði tækni og vísinda

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 252/2011 
frá 15. mars 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, 
mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 
(efnareglurnar (REACH))

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 286/2011 
frá 10. mars 2011 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að 
framförum á sviði tækni og vísinda, sbr. leiðréttingar sem 
birtust í Stjtíð. ESB L 138, 26.5.2011, bls. 66

1.2.2013

109/2012 15.6.2012 4.10.2012
Stjtíð. ESB L 270, bls. 31
EES-viðbætir nr. 56, bls. 31

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/65/EB frá  
11. desember 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins  
89/552/EBE um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB 
frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um 
hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og 
myndmiðlunarþjónustu), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 263, 6.10.2010, bls. 15

1.2.2013

115/2012 15.6.2012 4.10.2012
Stjtíð. ESB L 270, bls. 38
EES-viðbætir nr. 56, bls. 39

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB frá 23. 
apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu og um breytingu 
á tilskipun ráðsins 85/337/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/
EB, 2008/1/EB og reglugerð (EB) nr. 1013/2006

1.6.2013
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Ákvörðun Dagsetning 
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126/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 4
EES-viðbætir nr. 63, bls. 5

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 764/2008 frá 
9. júlí 2008 um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra 
tæknireglna vegna löglega markaðssettrar vöru í öðru 
aðildarríki og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 3052/95/EB

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 
9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit 
í tengslum við markaðssetningu á vörum og niðurfellingu 
reglugerðar (EBE) nr. 339/93

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 768/2008/EB frá  
9. júlí 2008 um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á 
vörum og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 93/465/EBE

1.4.2013

127/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 6
EES-viðbætir nr. 63, bls. 7

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB frá 18. 
júní 2009 um öryggi leikfanga

1.4.2013

138/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 20
EES-viðbætir nr. 63, bls. 23

Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 333/2011 frá 31. mars 2011 um 
viðmiðanir til að ákvarða hvenær tilteknar gerðir brotajárns 
hætta að vera úrgangur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2008/98/EB

1.4.2013

139/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 21
EES-viðbætir nr. 63, bls. 24

Bókun 31 við EES-samninginn – Ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar um að auka samstarf samningsaðila þannig 
að það taki til reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 911/2010 frá 22. september 2010 um evrópsku áætlunina 
um vöktun jarðar (hnattrænt eftirlit vegna umhverfis- og 
öryggismála (GMES)) og upphafsaðgerðir hennar (2011–
2013)

15.12.2012

143/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 27
EES-viðbætir nr. 63, bls. 31

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1166/2009 
frá 30. nóvember 2009 um breytingu og leiðréttingu á 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 um 
tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka vínræktarafurða, 
vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 401/2010 
frá 7. maí 2010 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) 
nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar 
reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 
um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar 
merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu 
tiltekinna vínafurða, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB 
L 248, 22.9.2010, bls. 67

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1022/2010 
frá 12. nóvember 2010 um að heimila hækkun marka fyrir 
auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 
2010 á tilteknum vínræktarsvæðum

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 53/2011 
frá 21. janúar 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
606/2009 um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar 
flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og 
Takmarkanir þar að lútandi

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 538/2011 
frá 1. júní 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 
þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um 
framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um 
verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar 
merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu 
tiltekinna vínafurða

1.4.2013

149/2012 13.7.2012 8.11.2012
Stjtíð. ESB L 309, bls. 34
EES-viðbætir nr. 63, bls. 39

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/104/EB frá 19. 
nóvember 2008 um vinnu á vegum starfsmannaleigu

1.5.2013
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158/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 8
EES-viðbætir nr. 70, bls. 9

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 
frá 27. september 2011 um heiti textíltrefja og viðkomandi 
merkimiða og merkingar varðandi trefjasamsetningu 
textílvara og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 73/44/
EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB og 
2008/121/EB

1.5.2013

167/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 18
EES-viðbætir nr. 70, bls. 22

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/73/ESB frá  
24. nóvember 2010 um breytingu á tilskipunum 2003/71/EB 
um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt 
útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og 
2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum 
við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á 
skipulegan markað

1.5.2013

168/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 19
EES-viðbætir nr. 70, bls. 23

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 583/2010 
frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar lykilupplýsingar fyrir 
fjárfesta og skilyrði sem skulu uppfyllt þegar lykilupplýsingar 
fyrir fjárfesta eða lýsingin er lögð fram á varanlegum miðli 
öðrum en pappír eða á vefsetri

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 584/2010 
frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2009/65/EB að því er varðar snið og inntak staðlaðrar 
tilkynningar og staðfestingar á verðbréfasjóði, notkun 
rafrænna samskipta milli lögbærra yfirvalda vegna tilkynninga 
og verklagsreglur vegna sannprófunar á staðnum og 
rannsókna sem og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/43/ESB frá 
1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skipulagskröfur, 
hagsmunaárekstra, viðskiptahætti, áhættustýringu og inntak 
samkomulagsins milli vörslufyrirtækis og rekstrarfélags

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/44/ESB frá 
1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar tiltekin ákvæði 
varðandi samruna sjóða, skipan höfuðsjóða og fylgisjóða og 
tilkynningaraðferð, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB 
L 179, 14.7.2010, bls. 16

1.5.2013

173/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 25
EES-viðbætir nr. 70, bls. 29

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 
frá 13. júní 2012 um reiki á almennum farsímanetum innan 
Sambandsins (endurútgefin)

7.12.2012

180/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 34
EES-viðbætir nr. 70, bls. 41

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1149/2011 
frá 21. október 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
2042/2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra 
framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki 
fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði

1.3.2013

184/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 38
EES-viðbætir nr. 70, bls. 46

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/740/ESB frá  
14. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðunum 2006/799/
EB, 2007/64/EB, 2007/506/EB, 2007/742/EB, 2009/543/EB 
og 2009/544/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu 
viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir 
tilteknar vörur

1.7.2013

186/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 40
EES-viðbætir nr. 70, bls. 48

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/92/ESB frá  
10. febrúar 2011 um spurningalista sem nota skal fyrir fyrstu 
skýrsluna um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2009/31/EB um geymslu koltvísýrings í jörðu

1.6.2013
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190/2012 28.9.2012 13.12.2012
Stjtíð. ESB L 341, bls. 44
EES-viðbætir nr. 70, bls. 52

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 670/2011 frá 12. júlí 2011 um breytingu á reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er 
fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar verndaðar 
upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, 
hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu tiltekinna 
vínafurða

1.4.2013

199/2012 26.10.2012 24.1.2013
Stjtíð. ESB L 21, bls. 49
EES-viðbætir nr. 6, bls. 17

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
1286/2011 frá 9. desember 2011 um samþykkt sameiginlegrar 
aðferðafræði við rannsókn sjóslysa og atvika á sjó sem þróuð 
er skv. 4. mgr. 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/18/EB

1.2.2013

200/2012 26.10.2012 24.1.2013
Stjtíð. ESB L 21, bls. 50
EES-viðbætir nr. 6, bls. 18

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá  
25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB, sbr. leiðréttingar 
sem birtust í Stjtíð. ESB L 108, 29.4.2010, bls. 355

1.7.2013

201/2012 26.10.2012 24.1.2013
Stjtíð. ESB L 21, bls. 51
EES-viðbætir nr. 6, bls. 19

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/709/ESB frá  
22. nóvember 2010 um að koma á fót 
umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/263/ESB frá 
28. apríl 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir þvottaefni fyrir Uppþvottavélar

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/264/ESB frá 
28. apríl 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir þvottaefni

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/330/ESB 
frá 6. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir fistölvur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/331/ESB 
frá 6. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir ljósgjafa

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/333/ESB 
frá 7. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir afritunarpappír og grafískan 
pappír, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 161, 
21.6.2011, bls. 34

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/337/ESB 
frá 9. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir einkatölvur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/381/ESB frá 
24. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir smurefni

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/382/ESB frá 
24. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir handuppþvottaefni

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/383/ESB frá 
28. júní 2011 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir alhliða hreinsiefni og hreinsiefni 
fyrir hreinlætisaðstöðu, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 110, 24.4.2012, bls. 44

1.7.2013

210/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 10
EES-viðbætir nr. 18, bls. 12

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 286/2012 frá 27. janúar 2012 um breytingu á I. viðauka, 
til að fella inn nýtt heiti textíltrefja, og VIII. og IX. viðauka, 
í þeim tilgangi að laga þá að tækniframförum, reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 um heiti 
textíltrefja og viðkomandi merkimiða og merkingar varðandi 
trefjasamsetningu textílvara

1.8.2013
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217/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 17
EES-viðbætir nr. 18, bls. 19

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB frá 
19. maí 2010 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á 
orkutengdum vörum er greina frá notkun þeirra á orku og 
öðrum aðföngum (endurútgefin)

1.6.2013

218/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 18
EES-viðbætir nr. 18, bls. 21

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 1059/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er 
varðar orkumerkingar uppþvottavéla til heimilisnota

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 1060/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er 
varðar orkumerkingar kælitækja til heimilisnota

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 1061/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því 
er varðar orkumerkingar þvottavéla til heimilisnota, sbr. 
leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 249, 27.9.2011, bls. 
21 og Stjtíð. ESB L 297, 16.11.2011, bls. 72

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 1062/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er 
varðar orkumerkingar sjónvarpa

1.6.2013

219/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 20
EES-viðbætir nr. 18, bls. 24

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 626/2011 frá 4. maí 2011 um viðbætur við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar 
orkumerkingar loftræstisamstæða

1.6.2013

223/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 25
EES-viðbætir nr. 18, bls. 30

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012 
frá 3. ágúst 2012 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- 
og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, 
hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og 
framleiðslufyrirtækja (endurútgefin)

1.3.2013

229/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 31
EES-viðbætir nr. 18, bls. 37

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/90/ESB frá  
14. nóvember 2011 um breytingu á II. hluta I. viðauka við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB þar sem 
settar eru fram viðbótarforsendur fyrir útreikningi á árlegri 
hlutfallstölu kostnaðar

1.8.2013

231/2012 7.12.2012 21.3.2013
Stjtíð. ESB L 81, bls. 33
EES-viðbætir nr. 18, bls. 39

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/448/ESB 
frá 12. júlí 2012 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir dagblaðapappír

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/481/ESB frá 
16. ágúst 2012 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir prentefni

1.7.2013

10/2013 1.2.2013 30.5.2013
Stjtíð. ESB L 144, bls. 14
EES-viðbætir nr. 31, bls. 16

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 392/2012 frá 1. mars 2012 um viðbætur við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar 
orkumerkingar þurrkara til heimilisnota, sbr. leiðréttingar sem 
birtust í Stjtíð. ESB L 124, 11.5.2012, bls. 56

1.6.2013

13/2013 1.2.2013 30.5.2013
Stjtíð. ESB L 144, bls. 18
EES-viðbætir nr. 31, bls. 21

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/92/EB frá  
22. október 2008 um starfsreglur Bandalagsins til að auka 
gagnsæi verðlagningar á gasi og rafmagni til endanlegra 
notenda í atvinnurekstri (endurútgefin)

1.8.2013

24/2013 1.2.2013 30.5.2013
Stjtíð. ESB L 144, bls. 31
EES-viðbætir nr. 31, bls. 35

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/49/ESB frá  
26. janúar 2012 um breytingu á ákvörðunum 2011/263/ESB 
og 2011/264/ESB til að taka tillit til þróunar í flokkun ensíma 
í samræmi við I. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE og 
VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1272/2008

1.7.2013
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44/2013 15.3.2013 29.8.2013
Stjtíð. ESB L 231, bls. 18
EES-viðbætir nr. 49, bls. 20

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/720/ESB frá  
14. nóvember 2012 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir þvottaefni fyrir uppþvottavélar til 
notkunar í iðnaði og á stofnunum

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/721/ESB frá  
14. nóvember 2012 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir þvottaefni til notkunar í iðnaði og 
á stofnunum

1.7.2013

95/2013 3.5.2013 31.10.2013
Stjtíð. ESB L 291, bls. 61
EES-viðbætir nr. 61, bls. 69

Aðeins gerðir sem felldar hafa verið úr gildi 1.7.2013


