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Tilkynning til lesenda

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 5/2014, nr . 7/2014, nr . 23/2014 og nr . 31/2014 voru aftur-
kallaðar áður en þær voru samþykktar og því eru eyður í númeraröðinni .

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 1/2014

frá 14. febrúar 2014

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 2013/261/ESB frá 
3 . júní 2013 um leyfi fyrir rann sóknarstofu í Úkraínu til að fram kvæma sermiprófanir til að vakta 
skilvirkni bóluefna við hundaæði (1) .

2) 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 .

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.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 97 . lið (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/396/
ESB) í hluta 4 .2 í I . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„98 . 32013 D 0261: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/261/ESB frá 3 . júní 2013 
um leyfi fyrir rann sóknarstofu í Úkraínu til að fram kvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni 
bóluefna við hundaæði (Stjtíð . ESB L 152, 5 .6 .2013, bls . 50) .

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands .“

(1) Stjtíð . ESB L 152, 5 .6 .2013, bls . 50 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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2. gr.

Norskur texti ákvörð un ar 2013/261/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 2/2014

frá 14. febrúar 2014

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 reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 374/2013 frá 23 . apríl 2013 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) 
sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Miyarisan 
Pharmaceutical Co . Ltd, full trúi er Miyarisan Pharmaceutical Europe S .L .U .) (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 445/2013 frá 14 . maí 2013 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni selenmeþíóníns sem 
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 774/2013 frá 12 . ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus kefiri DSM 19455 sem 
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 775/2013 frá 12 . ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 sem 
fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla aðrar en 
varpfugla (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co KG) (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 787/2013 frá 16 . ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem 
fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Kemin Europa 
N .V .) (5) .

6) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður . Ákvæði lög gjafar um fóður 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 .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir 94 . lið (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 636/2013) í II . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„95 . 32013 R 0374: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 374/2013 frá 23 . apríl 
2013 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir 
kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co . Ltd, full-
trúi er Miyarisan Pharmaceutical Europe S .L .U .) (Stjtíð . ESB L 112, 24 .4 .2013, bls . 13) .

96 . 32013 R 0445: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 445/2013 frá 14 . maí 
2013 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni selenmeþíóníns sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir (Stjtíð . ESB L 130, 15 .5 .2013, bls . 21) .

(1) Stjtíð . ESB L 112, 24 .4 .2013, bls . 13 .
(2) Stjtíð . ESB L 130, 15 .5 .2013, bls . 21 .
(3) Stjtíð . ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 30 .
(4) Stjtíð . ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 32 .
(5) Stjtíð . ESB L 220, 17 .8 .2013, bls . 15 .

2014/EES/42/02
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97 . 32013 R 0774: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 774/2013 frá 12 . ágúst 
2013 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus kefiri DSM 19455 sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir (Stjtíð . ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 30) .

98 . 32013 R 0775: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 775/2013 frá 12 . ágúst 
2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga 
sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla aðrar en varpfugla (leyfishafi er 
Lactosan GmbH & Co KG) (Stjtíð . ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 32) .

99 . 32013 R 0787: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 787/2013 frá 16 . ágúst 
2013 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir 
eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Kemin Europa N .V .) (Stjtíð . ESB 
L 220, 17 .8 .2013, bls . 15) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 374/2013, (ESB) nr . 445/2013, (ESB) nr . 774/2013, (ESB) 
nr . 775/2013 og (ESB) nr . 787/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



17.7.2014 Nr . 42/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 3/2014

frá 14. febrúar 2014

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 reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 795/2013 
frá 21 . ágúst 2013 um leyfi fyrir kólínklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 796/2013 
frá 21 . ágúst 2013 um synjun um leyfi fyrir efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 797/2013 frá 21 . ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 11181 
sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og til slátureldis og fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Chr . Hansen 
A/S) og um nið ur fellingu reglu gerð ar (EB) nr . 1333/2004 (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 803/2013 frá 22 . ágúst 2013 um leyfi fyrir fólínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4) .

5) Sam kvæmt ákvæðum fram kvæmd ar reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 797/2013 fellur 
úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1333/2004 (5), en sú gerð hefur verið felld inn 
í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum .

6) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður . Ákvæði lög gjafar um fóður 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 .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir 99 . lið (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 787/2013):

„100 . 325013 R 0795: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 795/2013 frá 
21 . ágúst 2013 um leyfi fyrir kólínklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB 
L 224, 22 .8 .2013, bls . 1) .

101 . 32013 R 0796: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 796/2013 frá 
21 . ágúst 2013 um synjun um leyfi fyrir efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni 
(Stjtíð . ESB L 224, 22 .8 .2013, bls . 4) .

102 . 32013 R 0797: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 797/2013 frá 
21 . ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 11181 sem fóður-
aukefni fyrir kálfa til eldis og til slátureldis og fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Chr . Hansen A/S) 
og um nið ur fellingu reglu gerð ar (EB) nr . 1333/2004 (Stjtíð . ESB L 224, 22 .8 .2013, bls . 6) .

(1) Stjtíð . ESB L 224, 22 .8 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 224, 22 .8 .2013, bls . 4 .
(3) Stjtíð . ESB L 224, 22 .8 .2013, bls . 6 .
(4) Stjtíð . ESB L 225, 23 .8 .2013, bls . 17 .
(5) Stjtíð . ESB L 247, 21 .7 .2004, bls . 11 .
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

103 . 32013 R 0803: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 803/2013 frá  
22 . ágúst 2013 um leyfi fyrir fólínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB  
L 225, 23 .8 .2013, bls . 17) .“

2 . Texti liðar 1zv (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1333/2004) falli brott .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 795/2013, (ESB) nr . 796/2013, (ESB) nr . 797/2013 
og (ESB) nr . 803/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .



17.7.2014 Nr . 42/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 4/2014

frá 14. febrúar 2014

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 reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 763/2013 frá 7 . ágúst 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 637/2009 að því er varðar flokkun 
til tekinna plöntutegunda til að meta heppileika nafn gifta á yrkjum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/45/ESB frá 
7 . ágúst 2013 um breyt ingu á til skip unum ráðs ins 2002/55/EB og 2008/72/EB og til skip un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2009/145/EB að því er varðar grasafræðiheiti tómata (2) .

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði plantna . Ákvæði lög gjafar um heilbrigði plantna 
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 III . kafla I . við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í 12 . lið (til skip un ráðs ins 2002/55/EB) í 1 . hluta:

„– 32013 L 0045: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/45/ESB frá 7 . ágúst 2013 
(Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 20) .“

2 .  Eftir far andi bætist við í 18 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 637/2009) í 2 . hluta:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0763: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 763/2013 frá 7 . ágúst 
2013 (Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 16) .“

3 . Eftir far andi bætist við í 55 . lið (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/145/EB) í 2 . hluta:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 L 0045: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/45/ESB frá 7 . ágúst 2013 
(Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 20) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 763/2013 og til skip unar 2013/45/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 16 .
(2) Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 20 .
(*) 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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .



17.7.2014 Nr . 42/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 6/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 786/2013 frá 16 . ágúst 
2013 um breyt ingu á III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 853/2004 að því 
er varðar leyfileg mörk fyrir jessótoxín í lifandi samlokum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 913/2013 frá 
23 . september 2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 1333/2008 að því er varðar notkun sætuefna í til tekið smurálegg úr aldinum eða grænmeti (2) .

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra og matvæli . Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra 
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 .

4) I . og 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 17 . lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 853/2004) í hluta 
6 .1 í I . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0786: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 786/2013 frá 16 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 220, 17 .8 .2013, bls . 14) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008) 
í XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0913: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 913/2013 frá 23 . september 2013 (Stjtíð . 
ESB L 252, 24 .9 .2013, bls . 11) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 786/2013 og (ESB) nr . 913/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 220, 17 .8 .2013, bls . 14 .
(2) Stjtíð . ESB L 252, 24 .9 .2013, bls . 11 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/05



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 42/10 17.7.2014

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .



17.7.2014 Nr . 42/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 8/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 1230/2012 frá 
12 . desember 2012 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um 
gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar massa og mál vélknúinna öku tækja og eftirvagna þeirra 
og um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB (1) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 45zx (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB):

„– 32012 R 1230: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1230/2012 frá 12 . desember 2012 
(Stjtíð . ESB L 353, 21 .12 .2012, bls . 31) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 45zzt (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/56/EB):

„45zzu . 32012 R 1230: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1230/2012 frá 12 . desember 
2012 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 661/2009 um 
gerðarviður kenn ing arkröfur að því er varðar massa og mál vélknúinna öku tækja og 
eftirvagna þeirra og um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB (Stjtíð . 
ESB L 353, 21 .12 .2012, bls . 31) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1230/2012, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 353, 21 .12 .2012, bls . 31 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 9/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 1025/2012 
frá 25 . október 2012 um evrópska stöðlun og breyt ingu á til skip unum ráðs ins 89/686/EBE og  
93/15/EBE og til skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og nið ur fellingu á ákvörð un ráðs-
ins 87/95/EBE og ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1673/2006/EB (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 1025/2012 fellur úr gildi til skip un ráðs ins 87/95/EEB 
(2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í 5 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/16/EB) í III . kafla:

„– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1025/2012 frá 25 . október 2012 
(Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12) .“

2 . Eftir far andi bætist við í 6 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/105/EB) og lið 6a (til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 97/23/EB) í VIII . kafla:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1025/2012 frá 25 . október 2012 
(Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12) .“

3 . Eftir far andi bætist við í 27 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/23/EB) í IX . kafla:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1025/2012 frá 25 . október 2012 
(Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12) .“

4 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 27b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/22/EB) í  
IX . kafla: 

„– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1025/2012 frá 25 . október 2012 
(Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12) .“

5 . Eftir far andi bætist við í lið 7a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/9/EB) í X . kafla:

 „eins og henni var breytt með:

– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1025/2012 frá 25 . október 2012 
(Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12) .“

6 . Texti 2 . liðar (ákvörð un ráðs ins 87/95/EBE) í XVIII . kafla falli brott .

(1) Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12 .
(2) Stjtíð . EB L 36, 7 .2 .1987, bls . 31 .
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7. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/34/EB) í XIX. kafla:

„– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 
(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).“

8. Texti 2. liðar (fallinn brott) í XIX. kafla hljóði svo:

 „32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 
um evrópska stöðlun og breyt ingu á til skip unum ráðs ins 89/686/EBE og 93/15/EBE og til skip
unum Evrópu  þingsins og ráðs ins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB,  
2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og nið ur fellingu á ákvörð un ráðs ins 87/95/EBE og ákvörð
un Evrópu  þingsins og ráðs ins nr. 1673/2006/EB (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).

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

 Orðin „37. gr. EESsamn ings ins“ komi í stað orðanna „57. gr. sáttmálans um starfs hætti Evrópu sam
bandsins“ í 7. mgr. 2. gr.“

9. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 89/686/EBE) í XXII. kafla: 

„– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 
(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).“

10. Eftir far andi bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 93/15/EBE) og 4. lið (til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2007/23/EB) í XXIX. kafla:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 
(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).“

11. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 94/25/EB) í  
XXXI. kafla:

„– 32012 R 1025: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 
(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 1025/2012, 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 15. febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EESsamn ings ins hafi borist (*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EESdeild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EESviðbæti við þau.

Gjört í Brussel 14. febrúar 2014.

Fyrir hönd sam eigin legu EESnefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 10/2014

frá 14. febrúar 2014

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 2013/46/ESB frá 28 . ágúst 2013 
um breyt ingu á til skip un 2006/141/EB að því er varðar kröfur um prótín í ungbarnablöndum og 
stoðblöndum (1) .

2) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um 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 fram kemur í inngangsorðum 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

3) 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 54zzzv (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/141/EB) í 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 L 0046: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/46/ESB frá 28 . ágúst 2013 (Stjtíð . ESB 
L 230, 29 .8 .2013, bls . 16) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/46/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 16 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 11/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 816/2013 frá 28 . ágúst 
2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008 að 
því er varðar notkun á hlutlausri metakrýlatsamfjölliðu og mínushlaðinni metakrýlatsamfjölliðu 
í fæðubótarefni í föstu formi og á við aukanum við reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 231/2012 að því er varðar nákvæmar skil grein ing ar fyrir basíska metakrýlatsamfjölliðu (E 1205), 
hlutlausa metakrýlatsamfjölliðu og mínushlaðna (1) .

2) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um 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 fram kemur í inngangsorðum 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

3) 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 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008) 
og í 69 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 231/2012) í XII . kafla II . við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32013 R 0816: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 816/2013 frá 28 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 816/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 12/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 1068/2013 frá 
30 . október 2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 1333/2008 að því er varðar notkun á dífosfötum (E 450), trífosfötum (E 451) og fjölfosfötum  
(E 452) í votsaltaðan fisk (1) .

2) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um 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 fram kemur í inngangsorðum 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

3) 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 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008) 
í XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1068: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1068/2013 frá 30 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 289, 31 .10 .2013, bls . 58) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1068/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 289, 31 .10 .2013, bls . 58 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 13/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 723/2013 frá 26 . júlí 
2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008 að því 
er varðar notkun á rósmarínkjarna (E 392) í til teknar fitulitlar kjöt- og fiskafurðir (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 724/2013 frá 26 . júlí 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 231/2012 að því er varðar nákvæmar skil grein ing ar varð-
andi nokkur fjölalkóhól (pólýól) (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 738/2013 frá 30 . júlí 
2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008 að því 
er varðar notkun til tekinna aukefna í fiskhrognahliðstæður að stofni til úr þangi og þara (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 739/2013 frá 30 . júlí 
2013 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008 
að því er varðar notkun á plöntusterólum, sem eru auðug af stigmasteróli, sem bindiefni í áfeng 
hanastél, sem eru tilbúin til frystingar, og við aukanum við reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(ESB) nr . 231/2012 að því er varðar nákvæmar skil grein ing ar á plöntusterólum, sem eru auðug af 
stigmasteróli, sem matvælaaukefni (4) .

5) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um 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 fram kemur í inngangsorðum 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr . 1333/2008):

„– 32013 R 0723: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 723/2013 frá 26 . júlí 2013 (Stjtíð . 
ESB L 202, 27 .7 .2013, bls . 8),

– 32013 R 0738: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 738/2013 frá 30 . júlí 2013 (Stjtíð . 
ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 32),

– 32013 R 0739: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 739/2013 frá 30 . júlí 2013 (Stjtíð 
ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 35) .“

2 . Eftir far andi undirliðir bætist við í 69 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 231/2012):

„– 32013 R 0724: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 724/2013 frá 26 . júlí 2013 (Stjtíð . 
ESB L 202, 27 .7 .2013, bls . 11),

(1) Stjtíð . ESB L 202, 27 .7 .2013, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB L 202, 27 .7 .2013, bls . 11 .
(3) Stjtíð . ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 32 .
(4) Stjtíð . ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 35 .
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– 32013 R 0739: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 739/2013 frá 30 . júlí 2013 (Stjtíð 
ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 35) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 723/2013, (ESB) nr . 724/2013, (ESB) nr . 738/2013 
og (ESB) nr . 739/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 14/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 122/2013 frá 
12 . febrúar 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1950/2006 um skrá, í sam ræmi við til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/82/EB um Banda lags reglur um dýralyf, yfir efni sem eru nauð syn-
leg við meðhöndlun dýra af hestaætt (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 15za (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1950/2006) í XIII . kafla  
II . við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0122: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 122/2013 frá 12 . febrúar 2013 (Stjtíð . 
ESB L 42, 13 .2 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 122/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 42, 13 .2 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 15/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 414/2013 
frá 6 . maí 2013 um að tilgreina máls með ferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í sam-
ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 736/2013 
frá 17 . maí 2013 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 að því er 
varðar tímalengd vinnuáætlunarinnar um að rannsaka fyrirliggjandi sæfandi, virk efni (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 613/2013 frá 25 . júní 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1451/2007 að því er varðar fleiri virk efni í sæfivörum sem 
rannsaka skal sam kvæmt endur skoðunaráætluninni (3) .

4) 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 bætist við í lið 12n (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012):

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0736: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 736/2013 frá 17 . maí 
2013 (Stjtíð . ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 25) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12ze (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1451/2007):

„– 32013 R 0613: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 613/2013 frá 25 . júní 2013 (Stjtíð . 
ESB L 173, 26 .6 .2013, bls . 34) .“

3 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 12zzo (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/204/ESB):

„12zzp . 32013 R 0414: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 414/2013 frá 
6 . maí 2013 um að tilgreina máls með ferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í 
sam ræmi við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 (Stjtíð . ESB L 125, 
7 .5 .2013, bls . 4) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 414/2013, (ESB) nr . 613/2013 og (ESB) nr . 736/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr . 225/2013 frá 13 . desember 2013 (4), hvort sem ber upp síðar . 

(1) Stjtíð . ESB L 125, 7 .5 .2013, bls . 4 .
(2) Stjtíð . ESB L 204, 31 .7 .2013, bls . 25 .
(3) Stjtíð . ESB L 173, 26 .6 .2013, bls . 34 .
(4) Stjtíð . ESB L 154, 22 .5 .2014, bls . 22, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 29, 22 .5 .2014, bls . 21 .
(*) 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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 16/2014

frá 14. febrúar 2014

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) Til skip un ráðs ins 86/529/EBE (1), sem hefur verið felld inn í EES-samn ing inn, féll úr gildi 
31 . desember 1991 og ber því að fella tilvísun til hennar úr EES-samn ingnum .

2) Ákvarðanir fram kvæmda stjórn arinnar 96/630/EB (2) og 97/526/EB (3) féllu úr gildi sam kvæmt 
ákvæðum ákvörð un ar fram kvæmda stjórn arinnar 98/574/EB (4), en þær gerðir hafa allar verið felldar 
inn í EES-samn ing inn og ber því að fella tilvísanir til ákvarðana 96/630/EB og 97/526/EB úr EES-
samn ingnum .

3) Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 97/528/EB (5) féll úr gildi sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 
fram kvæmda stjórn arinnar 98/575/EB (6), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samn ing inn og 
ber því að fella tilvísun til ákvörð un ar 97/528/EB úr EES-samn ingnum .

4) Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2000/638/EB (7) féll úr gildi sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 
fram kvæmda stjórn arinnar 2004/71/EB (8), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samn ing inn og 
ber því að fella tilvísun til ákvörð un ar 2000/638/EB úr EES-samn ingnum .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 1 . liðar (til skip un ráðs ins 86/529/EBE), liðar 4o (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
96/630/EB), liðar 4u (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 97/526/EB), liðar 4w (ákvörð un fram-
kvæmda stjórn arinnar 97/528/EB) og annars undirliðar í lið 4zg (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2000/638/EB) í XVIII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn falli brott .

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . EB L 311, 6 .11 .1986, bls . 28 .
(2) Stjtíð . EB L 282, 1 .11 .1996, bls . 79 .
(3) Stjtíð . EB L 215, 7 .8 .1997, bls . 54 .
(4) Stjtíð . EB L 278, 15 .10 .1998, bls . 30 .
(5) Stjtíð . EB L 215, 7 .8 .1997, bls . 60 .
(6) Stjtíð . EB L 278, 15 .10 .1998, bls . 35 .
(7) Stjtíð . EB L 269, 21 .10 .2000, bls . 52 .
(8) Stjtíð . ESB L 16, 23 .1 .2004, bls . 54 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 17/2014

frá 14. febrúar 2014

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) 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 ákvörð un nr . R1 frá 20 . júní 2013 um túlkun 85 . gr . reglu gerð ar (EB) 
nr . 987/2009 (1) .

2) VI . 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 7 .1 (ákvörð un nr . P1) í VI . við auka við EES-samn ing inn:

„7 .2 32013 D 0927(01) Ákvörð un nr . R1 frá 20 . júní 2013 um túlkun 85 . gr . reglu gerð ar (EB) 
nr . 987/2009 (Stjtíð . ESB C 279, 27 .9 .2013, bls . 11) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar nr . R1, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB C 279, 27 .9 .2013, bls . 11 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 18/2014

frá 14. febrúar 2014

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 2013/47/ESB frá 2 . október 
2013 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:

„– 32013 L 0047: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/47/ESB frá 2 . október 2013 (Stjtíð . ESB 
L 261, 3 .10 .2013, bls . 29) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/47/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 261, 3 .10 .2013, bls . 29 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 19/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/633/ESB frá 
15 . september 2011 um sam eigin legar forskriftir fyrir skrána um járn brauta rgrunnvirki (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/462/ESB frá 23 . júlí 2012 
um breyt ingu á ákvörð un um 2002/731/EB, 2002/732/EB, 2002/733/EB, 2002/735/EB og 2006/66/EB 
og um nið ur fellingu á ákvörð un 2002/730/EB um tækni for skriftir um rekstrar samhæfi (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/463/ESB frá 23 . júlí 
2012 um breyt ingu á ákvörð un um 2006/679/EB og 2006/860/EB um tækni for skriftir um rekstrar-
samhæfi (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/464/ESB frá 23 . júlí 2012 
um breyt ingu á ákvörð un um 2006/861/EB, 2008/163/EB, 2008/164/EB, 2008/217/EB, 2008/231/
EB, 2008/232/EB, 2008/284/EB, 2011/229/ESB, 2011/274/ESB, 2011/275/ESB, 2011/291/ESB og 
2011/314/ESB um tækni for skriftir um rekstrar samhæfi (4) .

5) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2012/462/ESB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2002/730/EB (5), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-
samn ingnum .

6) 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 37ab (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/731/EB) og í 
lið 37af (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/735/EB):

„– 32012 D 0462: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/462/ESB frá 23 . júlí 2012 (Stjtíð . ESB 
L 217, 14 .8 .2012, bls . 1) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37ac (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/217/EB):

„37aca . 32012 D 0462: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/462/ESB frá 23 . júlí 2012 um 
breyt ingu á ákvörð un um 2002/731/EB, 2002/732/EB, 2002/733/EB, 2002/735/EB og 
2006/66/EB og um nið ur fellingu á ákvörð un 2002/730/EB um tækni for skriftir um rekstrar-
samhæfi (Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 1) .“

3 . Eftir far andi bætist við í lið 37ad (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/733/EB):

„eins og henni var breytt með:

– 32012 D 0462: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/462/ESB frá 23 . júlí 2012 (Stjtíð . ESB 
L 217, 14 .8 .2012, bls . 1) .“

(1) Stjtíð . ESB L 256, 1 .10 .2011, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 11 .
(4) Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 20 .
(5) Stjtíð . EB L 245, 12 .9 .2002, bls . 1 .
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4 . Eftir far andi bætist við í lið 37ac (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/217/EB), lið 37ag  
(ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/284/EB), lið 37ah (ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2008/232/EB), lið 37dg (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/275/ESB), lið 37dh  
(ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/274/ESB), lið 37g (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2011/229/ESB) og lið 37m (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/164/EB):

„eins og henni var breytt með:

– 32012 D 0464: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/464/ESB frá 23 . júlí 2012 (Stjtíð . ESB 
L 217, 14 .8 .2012, bls . 20) .“

5 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 37db (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/163/EB), lið 
37di (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/291/ESB) og lið 37l (ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2006/861/EB):

„– 32012 D 0464: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/464/ESB frá 23 . júlí 2012 (Stjtíð . ESB 
L 217, 14 .8 .2012, bls . 20) .“

6 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37dl (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/757/ESB):

„37dm . 32011 D 0633: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/633/ESB frá  
15 . september 2011 um sam eigin legar forskriftir fyrir skrána um járn brauta rgrunnvirki 
(Stjtíð . ESB L 256, 1 .10 .2011, bls . 1) .“

7 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37g (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/229/ESB):

„37ga . 32012 D 0462: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/462/ESB frá 23 . júlí 2012 um 
breyt ingu á ákvörð un um 2002/731/EB, 2002/732/EB, 2002/733/EB, 2002/735/EB og 
2006/66/EB og um nið ur fellingu á ákvörð un 2002/730/EB um tækni for skriftir um rekstrar-
samhæfi (Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 1) .“

8 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37i (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/88/ESB):

„37ia . 32012 D 0463: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/463/ESB frá 23 . júlí 2012 um 
breyt ingu á ákvörð un um 2006/679/EB og 2006/860/EB um tækni for skriftir um rekstrar-
samhæfi (Stjtíð . ESB L 217, 14 .8 .2012, bls . 11) .“

9 . Texti liðar 37aa (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2002/730/EB) falli brott .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2011/633/ESB, 2012/462/ESB, 2012/463/ESB og 2012/464/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



17.7.2014 Nr . 42/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 20/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 321/2013 frá 13 . mars 
2013 um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „járn brauta rvagnar — 
vöruflutningavagnar“ í járn brauta kerfinu í Evrópu sam bandinu og um nið ur fellingu á ákvörð un 
2006/861/EB (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 321/2013 fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2006/861/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana 
úr EES-samn ingnum .

3) 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 bætist við á eftir lið 37m (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/164/EB):

„37n . 32013 R 0321: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 321/2013 frá 13 . mars 2013 
um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er varðar undirkerfið „járn brauta rvagnar — 
vöruflutningavagnar“ í járn brauta kerfinu í Evrópu sam bandinu og um nið ur fellingu á ákvörð un 
2006/861/EB (Stjtíð . ESB L 104, 12 .4 .2013, bls . 1) .

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

 Í lið 7 .4 í við auka við reglu gerð ina bætist orðin „og Noregi“ við á eftir orðinu „Svíþjóð“ og 
orðin „og norska“ bætist við á eftir orðinu „sænska“ .“

2 . Texti liðar 37l (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2006/861/EB) falli brott .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 321/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 104, 12 .4 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 344, 8 .12 .2006, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/18



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 42/28 17.7.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 21/2014

frá 14. febrúar 2014

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 Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 913/2010 frá 
22 . september 2010 um evrópskt járn brauta kerfi fyrir sam keppn is hæfa vöruflutninga (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 41b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/14/EB) í XIII . við-
auka við EES-samn ing inn:

„41c . 32010 R 0913: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 913/2010 frá 22 . september 2010 
um evrópskt járn brauta kerfi fyrir sam keppn is hæfa vöruflutninga (Stjtíð . ESB L 276, 20 .10 .2010, 
bls . 22) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 913/2010, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 276, 20 .10 .2010, bls . 22 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/19



17.7.2014 Nr . 42/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 22/2014

frá 14. febrúar 2014

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 Evrópu þingsins og ráðs ins 2013/38/ESB frá 12 . ágúst 2013 
um breyt ingu á til skip un 2009/16/EB um hafn arríkiseftir lit (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 í lið 56b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/16/EB) í XIII . við auka við 
EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 L 0038: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2013/38/ESB frá 12 . ágúst 2013 (Stjtíð . ESB 
L 218, 14 .8 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/38/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 218, 14 .8 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/20



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 42/30 17.7.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 24/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 1082/2012 frá 9 . nóvember 2012 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 185/2010 að því er varðar 
ESB-fullgildingu á flug vernd (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 654/2013 frá 10 . júlí 2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 185/2010 að því er varðar gátlista 
fyrir einingar frá þriðja landi varð andi ESB-fullgildingu flug verndar (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 undirliðir bætist við í lið 66he (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 185/2010) í 
XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 1082: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1082/2012 frá  
9 . nóvember 2012 (Stjtíð . ESB L 324, 22 .11 .2012, bls . 25),

– 32013 R 0654: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 654/2013 frá 10 . júlí 
2013 (Stjtíð . ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 1082/2012 og (ESB) nr . 654/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 324, 22 .11 .2012, bls . 25 .
(2) Stjtíð . ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/21



17.7.2014 Nr . 42/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 25/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/2045/ESB 
frá 17 . apríl 2013 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 að því er varðar 
skimum vökva, úðaefna og gels á flug völlum í Evrópu sam bandinu .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/4180/ESB 
frá 9 . júlí 2013 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 um ítarlegar ráð-
staf anir til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm og 
flugpóst .

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 undirliðir bætist við í lið 66hf (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 lokaútg .) í 
XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 2045: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/2045/ESB frá 17 . apríl 2013 
um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 að því er varðar skimum vökva, 
úðaefna og gels á flug völlum í Evrópu sam bandinu,

– 32013 D 4180: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/4180/ESB frá 9 . júlí 2013 um 
breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 um ítarlegar ráð staf anir til að framfylgja 
sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm og flugpóst .“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

2014/EES/42/22

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 42/32 17.7.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 26/2014

frá 14. febrúar 2014

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 . 800/2013 frá 14 . ágúst 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 965/2012 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 bætist við í lið 66nf (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 965/2012) í XIII . við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0800: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 800/2013 frá 14 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 227, 24 .8 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 800/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 227, 24 .8 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/42/23



17.7.2014 Nr . 42/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 27/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 628/2013 
frá 28 . júní 2013 um starfsaðferðir Flugöryggisstofnunar Evrópu við eftir lit með stöðlun og vöktun 
á beitingu reglnanna í reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 216/2008 og um nið ur fellingu á 
reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 736/2006 (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 628/2013 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr . 736/2006 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella 
hana úr EES-samn ingnum .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 66qa (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 736/2006) í XIII . við auka við EES-samn-
ing inn hljóði svo:

„32013 R 0628: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 628/2013 frá 28 . júní 2013 
um starfsaðferðir Flugöryggisstofnunar Evrópu við eftir lit með stöðlun og vöktun á beitingu reglnanna í 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 216/2008 og um nið ur fellingu á reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr . 736/2006 (Stjtíð . ESB L 179, 29 .6 .2013, bls . 46) .

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

a) Í stað orðanna „fram kvæmda stjórn ina“, „fram kvæmda stjórn arinnar“, „fram kvæmda stjórn inni“ og 
„fram kvæmda stjórn in“ í 1 . og 4 . mgr . 8 . gr ., 1 . mgr . 9 . gr ., staf lið c) í 1 . mgr . 10 .gr ., 6 . og 7 . mgr . 16 . 
gr ., staf lið e) í 4 . mgr . og í 6 . mgr . 17 . gr ., 3 . mgr . 19 . gr ., staf lið b) í 3 . mgr . og í 4 . mgr . 22 . gr . og í 23 . 
gr . komi orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ eða „Eftir lits stofn un ar EFTA“, að því er varðar EFTA-ríkin .

b) Í 1 . mgr . 21 . gr . komi orðin „eða samn ings á milli EFTA-ríkjanna og þriðja lands“ á eftir orðunum 
„samn ings í Sambandinu“ og orðin „með áorðnum breyt ingum sam kvæmt ákvæðum til að lögun ar að 
EES-samn ingnum“ komi á eftir orðunum „reglu gerð ar (EB) nr . 216/2008“ .

c) Í 2 . mgr . 21 . gr . komi orðin „eða hugs an leg s framtíðar samstarfssamkomulags á milli EFTA-ríkis og 
Alþjóðaflugmálastofnun ar innar“ á eftir orðunum „á milli Sambandsins og Alþjóðaflugmálastofnun ar-
innar“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 628/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

(1) Stjtíð . ESB L 179, 29 .6 .2013, bls . 46 .
(2) Stjtíð . ESB L 129, 17 .5 .2006, bls . 10 .
(*) 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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 28/2014

frá 14. febrúar 2014

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 fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 409/2013 frá 3. maí 2013 um skil grein ingu sam eigin legra verk efn a, um ákvörð un stjórn unarhátta 
og um tilgrein ingu hvata sem styðja við fram kvæmd evrópsku mynsturáætlunarinnar um rekstrar-
stjórn un flugumferðar (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 66ua (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 176/2011) í 
XIII. við auka við EES-samn ing inn:

„66ub. 32013 R 0409: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 409/2013 frá 
3. maí 2013 um skil grein ingu sam eigin legra verk efn a, um ákvörð un stjórn unarhátta og um 
tilgrein ingu hvata sem styðja við fram kvæmd evrópsku mynsturáætlunarinnar um rekstrar stjórn-
un flugumferðar (Stjtíð. ESB L 123, 4.5.2013, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 409/2013, 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 15. febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr. 228/2013 frá 13. desember 2013 (2), hvort sem ber upp síðar.

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 14. febrúar 2014.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 123, 4.5.2013, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 154, 22.5.2014, bls. 25, og ESB-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 29, 22.5.2014, bls. 24.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 29/2014

frá 14. febrúar 2014

um breyt ingu á XV. við auka (Ríkis að stoð) 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 . 1224/2013 frá 
29 . nóvember 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 800/2008 að því er varðar gildis tíma hennar (1) .

2) XV . 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 1j (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 800/2008) í XV . við auka við 
EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 1224: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1224/2013 frá 29 . nóvember 2013 
(Stjtíð . ESB L 320, 30 .11 .2013, bls . 22) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1224/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

Hún kemur til fram kvæmda frá 1 . janúar 2014 að telja .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 320, 30 .11 .2013, bls . 22 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 30/2014

frá 14. febrúar 2014

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) 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 ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/135/ESB frá 15 . mars 
2013 um breyt ingu á ákvörð un um 2007/506/EB og 2007/742/EB í því skyni að lengja gildis tíma 
vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu um hverfismerkis ESB fyrir til teknar vörur (1) .

2) XX . 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 2y (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/506/EB) og í lið 2zc 
(ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/742/EB) í XX . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 0135: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/135/ESB frá 15 . mars 2013 (Stjtíð . ESB 
L 75, 19 .3 .2013, bls . 34) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2013/135/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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 75, 19 .3 .2013, bls . 34 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 32/2014

frá 14. febrúar 2014

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) 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 (EB) nr . 1418/2007 frá 
29 . nóvember 2007 um út flutn ing á til teknum tegundum úrgangs til endur nýtingar sem tilgreindar 
eru í III . við auka eða III . við auka A við reglu gerð (EB) nr . 1013/2006 til til tekinna landa, sem falla 
ekki undir ákvörð un Efna hags- og framfarastofnun ar innar um eftir lit með flutningi úrgangs yfir 
landa mæri (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 740/2008 frá 29 . júlí 
2008 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 að því er varðar verklagsreglur sem ber að fylgja 
við út flutn ing á úrgangi til til tekinna landa (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 967/2009 frá 
15 . október 2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 um út flutn ing á til teknum tegundum 
úrgangs til endur nýtingar til til tekinna landa utan Efna hags- og framfarastofnun ar innar (OECD) (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 837/2010 frá  
23 . september 2010 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 um út flutn ing á til teknum 
tegundum úrgangs til endur nýtingar til til tekinna landa utan Efna hags- og framfarastofnun ar innar 
(OECD) (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 661/2011 frá 8 . júlí 
2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 um út flutn ing á til teknum tegundum úrgangs til 
endur nýtingar til til tekinna landa utan Efna hags- og framfarastofnun ar innar (5) .

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 674/2012 frá 23 . júlí 
2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 um út flutn ing á til teknum tegundum úrgangs til 
endur nýtingar til til tekinna landa utan Efna hags- og framfarastofnun ar innar (OECD) (6) .

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 57/2013 frá 23 . janúar 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1418/2007 um út flutn ing á til teknum tegundum úrgangs til 
endur nýtingar til til tekinna landa utan Efna hags- og framfarastofnun ar innar (OECD) (7) .

8) XX . 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 32ca (fallinn brott) í XX . við auka við EES-samn ing inn:

„32cb . 32007 R 1418: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1418/2007 frá 29 . nóvember 2007 
um út flutn ing á til teknum tegundum úrgangs til endur nýtingar sem tilgreindar eru í III . við auka 
eða III . við auka A við reglu gerð (EB) nr . 1013/2006 til til tekinna landa, sem falla ekki undir 
ákvörð un Efna hags- og framfarastofnun ar innar um eftir lit með flutningi úrgangs yfir landa mæri 
(Stjtíð . ESB L 316, 4 .12 .2007, bls . 6), eins og henni var breytt með:

(1) Stjtíð . ESB L 316, 4 .12 .2007, bls . 6 .
(2) Stjtíð . ESB L 201, 30 .7 .2008, bls . 36 .
(3) Stjtíð . ESB L 271, 16 .10 .2009, bls . 12 .
(4) Stjtíð . ESB L 250, 24 .9 .2010, bls . 1 .
(5) Stjtíð . ESB L 181, 9 .7 .2011, bls . 22 .
(6) Stjtíð . ESB L 196, 24 .7 .2012, bls . 12 .
(7) Stjtíð . ESB L 21, 24 .1 .2013, bls . 17 .
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– 32008 R 0740: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 740/2008 frá 29 . júlí 2008 
(Stjtíð . ESB L 201, 30 .7 .2008, bls . 36),

– 32009 R 0967: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 967/2009 frá 15 . október 2009 
(Stjtíð . ESB L 271, 16 .10 .2009, bls . 12),

– 32010 R 0837: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 837/2010 frá 23 . september 
2010 (Stjtíð . ESB L 250, 24 .9 .2010, bls . 1),

– 32011 R 0661: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 661/2011 frá 8 . júlí 2011 
(Stjtíð . ESB L 181, 9 .7 .2011, bls . 22),

– 32012 R 0674: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 674/2012 frá 23 . júlí 2012 
(Stjtíð . ESB L 196, 24 .7 .2012, bls . 12),

– 32013 R 0057: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 57/2013 frá 23 . janúar 2013 
(Stjtíð . ESB L 21, 24 .1 .2013, bls . 17) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr . 1418/2007, (EB) nr . 740/2008, (EB) nr . 967/2009, (ESB) 
nr . 837/2010, (ESB) nr . 661/2011, (ESB) nr . 674/2012 og (ESB) nr . 57/2013, 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 15 . febrúar 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 14 . febrúar 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna

vegna ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 32/2014 frá 14. febrúar 2014, en með henni 
eru felldar inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1418/2007 og 

breyt ingagerðir hennar, reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 740/2008, reglu gerð fram-
kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 967/2009, reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 837/2010, 

reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 661/2011, reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar 
(ESB) nr. 674/2012 og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar(ESB) nr. 57/2013

„Í reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1418/2008 og breyt ingagerðum hennar er fjallað um 
út flutn ing á úrgangi til þriðju landa . Reglu gerð ir þessar eru felldar inn í EES-samn ing inn með fyrirvara 
um gildissvið hans .“
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Leiðréttingar á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar

– Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/95 um breytingu á XI. viðauka 
(Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn (birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna L 273, 
16.11.1995, bls. 47, og EES-viðbæti nr. 43, 16.11.1995, bls. 1)

1 . Í stað orðanna „26a . 394 Y 1222(03): Ályktun ráðsins 94/C 379/03“ í 1 . gr . ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 26/95 komi orðin „26a . 394 Y 1231(04): Ályktun ráðsins  
94/C 379/03“ .

2 . Í stað orðanna „26b . 394 Y 1222(04): Ályktun ráðsins 94/C 379/04“ í 1 . gr . ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 26/95 komi orðin „26b . 394 Y 1231(05): Ályktun ráðsins  
94/C 379/04“ .

– Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/95 um breytingu á XIII. viðauka 
(Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna L 273, 
16.11.1995, bls. 51, og EES-viðbæti nr. 43, 16.11.1995, bls. 60)

 Í stað orðanna „394 Y 1231(08): Ályktun ráðsins 94/C 379/05“ í 1 . gr . ákvörðunar sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr . 32/95 komi orðin „394 Y 1231(06): Ályktun ráðsins 94/C 379/05“ .

– Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/95 um breytingu á XIII. viðauka 
(Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna L 273, 
16.11.1995, bls. 53, og EES-viðbæti nr. 43, 16.11.1995, bls. 69)

 Í stað orðanna „394 Y 1231(02): Ályktun ráðsins 94/C 379/02“ í 1 . gr . ákvörðunar sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr . 34/95 komi orðin „394 Y 1231(03): Ályktun ráðsins 94/C 379/02“ .

– Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/1999 um breytingu á I. viðauka 
(Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna  
L 15, 18.1.2001, bls. 16, og EES-viðbæti nr. 3, 18.1.2001, bls. 61 (eingöngu á norsku))

 Í stað orðanna „399 D 0128“ í 1 . gr . ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 133/1999 komi 
orðin „399 D 0128(01)“ .

– Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2008 um breytingu á XI. viðauka 
(Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn (birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins L 280, 
23.10.2008, bls. 17, og EES-viðbæti nr. 64, 23.10.2008, bls. 11)

 Í stað orðanna „32006 D 0771“ í 1 . lið 1 . gr . ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 84/2008 
komi orðin „32006 D 0771(01)“ .
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