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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 113/2014

frá 27. júní 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 . 84/2014 
frá 30 . janúar 2014 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus 
pentosaceus DSM 23688 eða Pediococcus pentosaceus DSM 23689 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 . 101/2014 
frá 4 . febrúar 2014 um leyfi fyrir L-týrósíni 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 . 107/2014 
frá 5 . febrúar 2014 um töku fóðuraukefnanna kóbaltklóríðhexahýdrats, kóbaltnítrathexahýdrats og 
kóbaltsúlfatmónóhýdrats af mark aði og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1334/2003 (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 121/2014 
frá 7 . febrúar 2014 um leyfi fyrir L-selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4) .

5) 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 .

6) 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 undirliður bætist við í lið 1zq (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1334/2003):

„– 32014 R 0107: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 107/2014 frá  
5 . febrúar 2014 (Stjtíð . ESB L 36, 6 .2 .2014, bls . 7) .“

(1) Stjtíð . ESB L 28, 31 .1 .2014, bls . 30 .
(2) Stjtíð . ESB L 34, 5 .2 .2014, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 36, 6 .2 .2014, bls . 7 .
(4) Stjtíð . ESB L 39, 8 .2 .2014, bls . 53 .

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

Til lesenda

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 127/2014 var afturkölluð áður en hún var samþykkt og því 
er eyða í númeraröðinni .
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2 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 2zzt (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1101/2013):

„2zzu . 32014 R 0084: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 84/2014 frá 
30 . janúar 2014 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus pentosaceus DSM 14021, 
Pediococcus pentosaceus DSM 23688 eða Pediococcus pentosaceus DSM 23689 sem 
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB L 28, 31 .1 .2014, bls . 30) .

2zzv . 32014 R 0101: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 101/2014 frá 
4 . febrúar 2014 um leyfi fyrir L-týrósíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB 
L 34, 5 .2 .2014, bls . 1) .

2zzw . 32014 R 0107: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 107/2014 frá 
5 . febrúar 2014 um töku fóðuraukefnanna kóbaltklóríðhexahýdrats, kóbaltnítrathexahýdrats og 
kóbaltsúlfatmónóhýdrats af mark aði og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 1334/2003 (Stjtíð . 
ESB L 36, 6 .2 .2014, bls . 7) .

2zzx . 32014 R 0121: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 121/2014 frá 
7 . febrúar 2014 um leyfi fyrir L-selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . 
ESB L 39, 8 .2 .2014, bls . 53) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 84/2014, (ESB) nr . 101/2014, (ESB) 
nr . 107/2014 og (ESB) nr . 121/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (5*) . 

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 27 . júní 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. 114/2014

frá 27. júní 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 . 1365/2013 frá 18 . desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með alfagalaktósíðasa, sem er framleiddur 
með Saccharomyces cerevisiae (CBS 615 .94), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 
Aspergillus niger (CBS 120604), sem fóðuraukefni fyrir aukategundir alifugla til eldis og fyrir 
kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Kerry Ingredients and Flavours) (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1404/2013 frá 20 . desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er 
framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109 .713), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur 
með Aspergillus niger (DSM 18404), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er BASF SE) (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 5/2014 frá 6 . janúar 
2014 um breyt ingu á til skip un 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrir hug aða notkun fóðurs með sérstök 
næringarmark mið í huga (3) .

4) 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 .

5) 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 lið 2zzx (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 121/2014):

„2zzy . 32013 R 1365: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1365/2013 frá 
18 . desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með alfagalaktósíðasa, sem er framleiddur með 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 615 .94), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur 
með Aspergillus niger (CBS 120604), sem fóðuraukefni fyrir aukategundir alifugla til eldis 
og fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Kerry Ingredients and 
Flavours) (Stjtíð . ESB L 343, 19 .12 .2013, bls . 31) .

2zzz . 32013 R 1404: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1404/2013 frá 
20 . desember 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur 
með Aspergillus niger (CBS 109 .713), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur 
með Aspergillus niger (DSM 18404), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er BASF 
SE) (Stjtíð . ESB L 349, 21 .12 .2013, bls . 88) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 14c (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/38/EB):

„– 32014 R 0005: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 5/2014 frá 6 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 2, 7 .1 .2014, bls . 3) .“

(1) Stjtíð . ESB L 343, 19 .12 .2013, bls . 31 .
(2) Stjtíð . ESB L 349, 21 .12 .2013, bls . 88 .
(3) Stjtíð . ESB L 2, 7 .1 .2014, bls . 3 .

 2014/EES/71/02



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 71/4 27.11.2014

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 5/2014 og fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 1365/2013 
og (ESB) nr . 1404/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (4*) . 

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 27 . júní 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. 115/2014

frá 27. júní 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 . 131/2014 frá 11 . febrúar 2014 um breyt ingu á fram kvæmd ar reglu gerð (ESB) nr . 601/2013 
um leyfi fyrir kóbalt(II)asetattetrahýdrati, kóbalt(II)karbónati, kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)
mónóhýdrati, kóbalt(II)súlfatheptahýdrati og húðuðu, kornuðu kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)
mónóhýdrati sem fóðuraukefnum (1) .

2) 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 .

3) 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 bætist við í 85 . lið (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 601/2013) í 
II . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32014 R 0131: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 131/2014 frá 11 . febrúar 
2014 (Stjtíð . ESB L 41, 12 .2 .2014, bls . 3) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 131/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 41, 12 .2 .2014, bls . 3 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 116/2014

frá 27. júní 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 . 209/2013 frá 11 . mars 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 2073/2005 að því er varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir 
spírur og reglur um töku sýna úr alifuglaskrokkum og nýju alifuglakjöti (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 702/2013 
frá 22 . júlí 2013 um umbreyt ingarráð staf anir vegna beitingar reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr . 882/2004 að því er varðar faggildingu opin berra rann sóknarstofa sem annast opin berar 
prófanir vegna tríkínu og um breyt ingu á reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 1162/2009 (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.

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

1 . Eftir far andi liður bætist við á eftir 149 . lið (framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1152/2011) í hluta 1 .2:

„150 . 32013 R 0702: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 702/2013 frá  
22 . júlí 2013 um umbreyt ingarráð staf anir vegna beitingar reglu gerð ar Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr . 882/2004 að því er varðar faggildingu opin berra rann sóknarstofa sem annast 
opin berar prófanir vegna tríkínu og um breyt ingu á reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr . 1162/2009 (Stjtíð . ESB L 199, 24 .7 .2013, bls . 3) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist í 52 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2073/2005) í hluta 
6 .2:

„– 32013 R 0209: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 209/2013 frá 11 . mars 2013 (Stjtíð . 
ESB L 68, 12 .3 .2013, bls . 19) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzj (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2073/2005) í 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0209: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 209/2013 frá 11 . mars 2013 (Stjtíð . 
ESB L 68, 12 .3 .2013, bls . 19) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 209/2013 og (ESB) nr . 702/2013, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(1) Stjtíð . ESB L 68, 12 .3 .2013, bls . 19 .
(2) Stjtíð . ESB L 199, 24 .7 .2013, bls . 3 .
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4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (3*) . 

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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



Nr . 71/8 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 117/2014

frá 27. júní 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 . 1086/2011 frá 
27 . október 2011 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 2160/2003 og I . við auka við reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2073/2005 að því er 
varðar salmonellu í nýju alifuglakjöti (1) .

2) 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 .

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.

Eftir far andi undirliður bætist við í 52 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2073/2005) í hluta 
6 .2 og í lið 8b (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 2160/2003) í hluta 7 .1 í I . kafla I . við auka 
við EES-samn ing inn:

„– 32011 R 1086: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1086/2011 frá 27 . október 2011 (Stjtíð . 
ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 7) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzj (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 2073/2005) í 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32011 R 1086: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1086/2011 frá 27 . október 2011 (Stjtíð . 
ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 7) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1086/2011, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (2*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 281, 28 .10 .2011, bls . 7 .
(*) 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 27 . júní 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. 118/2014

frá 27. júní 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 . 1317/2013 frá  
16 . desember 2013 um breyt ingu á II ., III . og V . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr . 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir 2,4-D, beflúbútamíð, sýklanilíð, 
díníkónasól, flórasúlam, metólaklór, S-metólaklór og milbemektín í eða á til teknum afurðum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 36/2014 frá 16 . janúar 
2014 um breyt ingu á II . og III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005 
að því er varðar há marks gildi leifa fyrir amínópýralíð, klórantranilípról, sýflúfenamíð, mepíkvat, 
metalaxýl-M, própamókarb, pýríófenón og kínoxýfen í eða á til teknum afurðum (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 51/2014 frá  
20 . janúar 2014 um breyt ingu á II . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir dímetómorf, indoxakarb og pýraklóstróbín í 
eða á til teknum afurðum (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 61/2014 frá 24 . janúar 
2014 um breyt ingu á II . og III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005 
að því er varðar há marks gildi leifa fyrir sýrómasín, fenprópidín, formetanat, oxamýl og tebúkónasól 
í eða á til teknum afurðum (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 79/2014 frá  
29 . janúar 2014 um breyt ingu á II ., III . og V . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir bífenasat, klórprófam, esfenvalerat, flúdíoxóníl 
og þíóbenkarb í eða á til teknum afurðum (5) .

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

7) 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 undirliðir bætist við í 40 . lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005) í  
II . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1317: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1317/2013 frá 16 . desember 
2013 (Stjtíð . ESB L 339, 17 .12 .2013, bls . 1),

(1) Stjtíð . ESB L 339, 17 .12 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 17, 21 .1 .2014, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 16, 21 .1 .2014, bls . 13 .
(4) Stjtíð . ESB L 22, 25 .1 .2014, bls . 1 .
(5) Stjtíð . ESB L 27, 30 .1 .2014, bls . 9 .
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– 32014 R 0036: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 36/2014 frá 16 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 17, 21 .1 .2014, bls . 1),

– 32014 R 0051: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 51/2014 frá 20 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 16, 21 .1 .2014, bls . 13),

– 32014 R 0061: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 61/2014 frá 24 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 22, 25 .1 .2014, bls . 1),

– 32014 R 0079: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 79/2014 frá 29 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 27, 30 .1 .2014, bls . 9) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 396/2005) í  
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1317: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1317/2013 frá 16 . desember 
2013 (Stjtíð . ESB L 339, 17 .12 .2013, bls . 1),

– 32014 R 0036: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 36/2014 frá 16 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 17, 21 .1 .2014, bls . 1),

– 32014 R 0051: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 51/2014 frá 20 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 16, 21 .1 .2014, bls . 13),

– 32014 R 0061: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 61/2014 frá 24 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 22, 25 .1 .2014, bls . 1),

– 32014 R 0079: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 79/2014 frá 29 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 27, 30 .1 .2014, bls . 9) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 1317/2013, (ESB) nr . 36/2014, (ESB) nr . 51/2014, (ESB) 
nr . 61/2014 og (ESB) nr . 79/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (6*) . 

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 27 . júní 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. 119/2014

frá 27. júní 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 . 133/2014 frá  
31 . janúar 2014 um breyt ingu, að því er varðar losunarmörk, á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2007/46/EB, reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009 og reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (ESB) nr . 582/2011, í því skyni að aðlaga þær að tækniframförum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 136/2014 frá 
11 . febrúar 2014 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB, reglu-
gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og 
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 582/2011 
að því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) (2) .

3) 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 45zu (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 692/2008):

„– 32014 R 0136: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 136/2014 frá 11 . febrúar 2014 
(Stjtíð . ESB L 43, 13 .2 .2014, bls . 12) .“

2 . Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 45zx (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB) og lið 
45zzl (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 582/2011):

„– 32014 R 0133: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 133/2014 frá 31 . janúar 2014 
(Stjtíð . ESB L 47, 18 .2 .2014, bls . 1),

– 32014 R 0136: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 136/2014 frá 11 . febrúar 2014 
(Stjtíð . ESB L 43, 13 .2 .2014, bls . 12) .“

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 45zzk (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 595/2009):

„– 32014 R 0133: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 133/2014 frá 31 . janúar 2014 
(Stjtíð . ESB L 47, 18 .2 .2014, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 133/2014 og (ESB) nr . 136/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (3*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 47, 18 .2 .2014, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 43, 13 .2 .2014, bls . 12 .
(*) 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 27 . júní 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. 120/2014

frá 27. júní 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 2013/10/ESB frá 19 . mars 
2013 um breyt ingu á til skip un ráðs ins 75/324/EBE um sam ræmingu laga aðild ar ríkjanna varð andi 
úðabrúsa til þess að aðlaga ákvæði hennar um merkingu að reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr . 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna (1), sbr . leið rétt ing ar sem birt-
ust í Stjtíð . ESB L 91, 3 .4 .2013, bls . 16 .

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 1 . lið (til skip un ráðs ins 75/324/EBE) í VIII . kafla II . við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32013 L 0010: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/10/ESB frá 19 . mars 2013 (Stjtíð . ESB L 77, 
20 .3 .2013, bls . 20), sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 91, 3 .4 .2013, bls . 16 .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/10/ESB, sbr . leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð . ESB L 91, 
3 .4 .2013, bls . 16, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 77, 20 .3 .2013, bls . 20 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 121/2014

frá 27. júní 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 . 88/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að tilgreina máls með ferð við breyt ingar á I . við auka við reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á mark aði og um notkun 
þeirra (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 89/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja bis(N-sýklóhexýldíaseníumdíoxý)-kopar(Cu-HDO) sem 
fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 90/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja dekansýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokkum 4, 18 og 19 (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 91/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja S-metópren sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokki 18 (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 92/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja síneb sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokki 21 (5) .

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 93/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja oktansýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokkum 4 og 18 (6) .

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 94/2014 
frá 31 . janúar 2014 um að samþykkja joð, þ .m .t . pólývínýlpýrrólídónjoð, sem fyrirliggjandi virkt efni 
til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 3, 4 og 22 (7) .

8) 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 liðir bætist við á eftir lið 12nl (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 564/2013) í XV . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„12nm . 32014 R 0088: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 88/2014 frá  
31 . janúar 2014 um að tilgreina máls með ferð við breyt ingar á I . við auka við reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á mark aði og um notkun þeirra 
(Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 3) .

(1) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 3 .
(2) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 6 .
(3) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 9 .
(4) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 13 .
(5) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 16 .
(6) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 19 .
(7) Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 23 .
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12nn . 32014 R 0089: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 89/2014 frá 
31 . janúar 2014 um að samþykkja bis(N-sýklóhexýldíaseníumdíoxý)-kopar(Cu-HDO) sem 
fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 6) .

12no . 32014 R 0090: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 90/2014 frá 
31 . janúar 2014 um að samþykkja dekansýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokkum 4, 18 og 19 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 9) .

12np . 32014 R 0091: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 91/2014 frá  
31 . janúar 2014 um að samþykkja S-metópren sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokki 18 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 13) .

12nq . 32014 R 0092: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 92/2014 frá 
31 . janúar 2014 um að samþykkja síneb sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokki 21 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 16) .

12nr . 32014 R 0093: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 93/2014 frá 
31 . janúar 2014 um að samþykkja oktansýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 
í vöruflokkum 4 og 18 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 19) .

12ns . 32014 R 0094: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 94/2014 frá 
31 . janúar 2014 um að samþykkja joð, þ .m .t . pólývínýlpýrrólídónjoð, sem fyrirliggjandi virkt efni 
til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 3, 4 og 22 (Stjtíð . ESB L 32, 1 .2 .2014, bls . 23) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 88/2014, (ESB) nr . 89/2014, (ESB) 
nr . 90/2014, (ESB) nr . 91/2014, (ESB) nr . 92/2014, (ESB) nr . 93/2014 og (ESB) nr . 94/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (8*) .

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 27 . júní 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. 122/2014

frá 27. júní 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 framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/1/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir blý sem málmblendisþátt í legum og slitflötum í lækningatækjum 
sem verða fyrir jónandi geislun, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/2/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir kadmíum í fosfórhúðir í skyggnimögnurum fyrir röntgenmyndir til 
31 . desember 2019 og í varahluti fyrir röntgentæki sem sett eru á mark að í Evrópu sam bandinu fyrir 
1 . janúar 2020, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/3/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir merkiefnið blýasetat til notkunar í hnitstýrða (e . stereotactic) 
höfuðramma til notkunar við tölvusneiðmyndatöku og segulómun og í staðsetningarkerfi í búnað 
fyrir gammageisla- og agnageislameðferð, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/4/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir blý til að gera lofttæmisheldar tengingar mögulegar milli áls og stáls 
í röntgenskyggnimögnurum, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/5/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý í lóðningarefni á prentplötur, húðir á úttakstengjum á 
rafmagns- og rafeindaíhlutum og húðir á prentplötum, lóðningarefni til að tengja víra og rafstrengi 
og lóðningarefni til að tengja ferjöld og skynjara, sem eru notuð varan lega við hitastig undir – 20° 
C við eðlileg notkunar- og geymsluskil yrði, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (5) .

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/6/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý í yfirborðshúðir á pinnatengikerfum sem krefjast 
óseglaðs tengilbúnaðar sem er notaður varan lega við hitastig undir – 20 °C við eðlileg notkunar- og 
geymsluskil yrði, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (6) .

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/7/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB að því er 
varðar undan þágu fyrir blý í lóðningarefni, húðir á úttakstengjum á rafmagns- og rafeindaíhlutum 
og prentplötum, tengingar raftauga, hlífa og umluktra tengja, sem eru notuð a) í segulsviði innan 
kúlurýmis með 1 m geisla í kringum segulmiðju í læknisfræðilegum segulómtækjum, þ .m .t .  
 
 
 

(1) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 45 .
(2) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 47 .
(3) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 49 .
(4) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 51 .
(5) Stjtíð . ESB 4, 9 .1 .2014, bls . 53 .
(6) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 55 .
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lífsmarkavaktarar sem eru hannaðir til notkunar innan þessa rýmis, eða b) í segulsviði innan 1 m 
fjarlægðar frá ytri flötum segla hringhraðla og segla til færslu og stefnustýringar geisla, sem eru 
notaðir við agnageislameðferð, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (7) .

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/8/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý í lóðningarefni til að festa stafræna fylkisfjölnema 
úr kadmíumtellúri og kadmíumsinktellúri á prentplötur, í því skyni að laga við aukann að 
tækniframförum (8) .

9) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/9/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir blý og kadmíum í málmtengi sem búa til ofurleiðandi segulrásir í 
nemum segulómtækja (MRI), ofurleiðnisegulmæla (SQUID), kjarnsegulómsefnagreina (NMR) eða 
Fourier-vörpunarmassagreina (FTMS), í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (9) .

10) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/10/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý í málmblendi sem ofurleiðara eða varmaleiðara til 
nota í kulhausa lághitakæla og/eða í lághitakælda kulkanna (e . cold probes) og/eða í lághitakæld 
spennujöfnunarkerfi í lækningatækjum (í 8 . flokki) og/eða í vöktunar- og stýritækjum í iðnaði, í því 
skyni að laga við aukann að tækniframförum (10) .

11) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/11/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir sexgilt króm í basaskammtara sem eru notaðir til fram leiðslu á 
ljósbakskautum í röntgenskyggnimögnurum til 31 . desember 2019 og í varahluti fyrir röntgentæki 
sem eru sett á mark að í Evrópu sam bandinu fyrir 1 . janúar 2020, í því skyni að laga við aukann að 
tækniframförum (11) .

12) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/12/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir blý í lóðningarefni á prentplötur nema og gagnasöfnunarein inga 
fyrir jáeindaskanna sem eru innbyggðir í segulómtæki (MRI), í því skyni að laga við aukann að 
tækniframförum (12) .

13) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/13/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir blý í lóðningarefni á prentplötur með íhlutum sem eru notaðar í 
færanleg lækningatæki, önnur en færanleg neyðarhjartastuðtæki, í II . flokki a og II . flokki b í til skip-
un 93/42/EBE, í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (13) .

14) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/14/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á III . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB, 
að því er varðar undan þágu fyrir 3,5 mg af kvikasilfri á hverja peru í sambyggðum flúrlömpum með 
einum sökkli til almennrar lýsingar < 30 W með a .m .k . 20 000 klst . end ingartíma, í því skyni að 
laga við aukann að tækniframförum (14) .

15) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/15/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý, kadmíum og sexgilt króm í endur notuðum varahlutum úr 
lækningatækjum sem eru sett á mark að fyrir 22 . júlí 2014 og notuð í búnað í 8 . flokki sem er settur á 
mark að fyrir 2 . júlí 2021, að því tilskildu að sú endur notkun fari fram í endur skoðunarhæfu, lokuðu 
skilakerfi fyrir viðskipti á milli fyrir tækja og að endur notkun hlutanna sé tilkynnt neytendum, í því 
skyni að laga við aukann að tækniframförum (15) .

(7) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 57 .
(8) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 59 .
(9) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 61 .
(10) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 63 .
(11) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 65 .
(12) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 67 .
(13) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 69 .
(14) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 71 .
(15) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 73 .
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16) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/16/ESB frá 
18 . október 2013 um breyt ingu á IV . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/
ESB, að því er varðar undan þágu fyrir blý sem örvara í flúrljómandi dufti úrhleðslupera þegar þær 
eru notaðir í lampa til ljósmeð ferða r á blóði utan líkama (e . extracorporeal photopheresis lamps) og 
innihalda BSP-fosfór (BaSi2O5:Pb), í því skyni að laga við aukann að tækniframförum (16) .

17) 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 undirliðir bætist við í lið 12q (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/65/ESB) í XV . kafla 
II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32014 L 0001: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/1/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 45),

– 32014 L 0002: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/2/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 47),

– 32014 L 0003: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/3/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 49),

– 32014 L 0004: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/4/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 51),

– 32014 L 0005: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/5/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 53),

– 32014 L 0006: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/6/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 55),

– 32014 L 0007: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/7/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 57),

– 32014 L 0008: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/8/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 59),

– 32014 L 0009: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/9/ESB frá 18 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 61),

– 32014 L 0010: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/10/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 63),

– 32014 L 0011: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/11/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 65),

– 32014 L 0012: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/12/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 67),

– 32014 L 0013: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/13/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 69),

– 32014 L 0014: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/14/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 71),

– 32014 L 0015: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/15/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 73),

– 32014 L 0016: Framseld til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/16/ESB frá 18 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 75) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra til skip ana 2014/1/ESB, 2014/2/ESB, 2014/3/ESB, 2014/4/ESB, 
2014/5/ESB, 2014/6/ESB, 2014/7/ESB, 2014/8/ESB, 2014/9/ESB, 2014/10/ESB, 2014/11/ESB, 2014/12/
ESB, 2014/13/ESB, 2014/14/ESB, 2014/15/ESB og 2014/16/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(16) Stjtíð . ESB L 4, 9 .1 .2014, bls . 75 .
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (17*) .

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 27 . júní 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. 123/2014

frá 27. júní 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 . 848/2012 frá 
19 . september 2012 um breyt ingu á XVII . við auka (viðvíkjandi fenýlkvikasilfurssamböndum) við 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og tak-
markanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 254/2013 
frá 20 . mars 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 340/2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber 
til Efnastofnunar Evrópu sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1907/2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og tak markanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (2) .

3) 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 undirliður bætist við í lið 12zc (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1907/2006):

„– 32012 R 0848: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 848/2012 frá 19 . september 2012 
(Stjtíð . ESB L 253, 20 .9 .2012, bls . 5) .“

2 . Eftir far andi bætist við í lið 12zf (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 340/2008):

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0254: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 254/2013 frá  
20 . mars 2013 (Stjtíð . ESB L 79, 21 .3 .2013, bls . 7) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 848/2012 og fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 254/2013, 
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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (3*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 253, 20 .9 .2012, bls . 5 .
(2) Stjtíð . ESB L 79, 21 .3 .2013, bls . 7 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/11
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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 27 . júní 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. 124/2014

frá 27. júní 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 . 487/2013 frá 8 . maí 
2013 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (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 (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 12zze (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1272/2008) í 
XV . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0487: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 487/2013 frá 8 . maí 2013 (Stjtíð . ESB 
L 149, 1 .6 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 487/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 149, 1 .6 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 125/2014

frá 27. júní 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 . 655/2013 frá 10 . júlí 
2013 um sam eigin legar viðmiðanir um rökstuðning fyrir fullyrðingum sem eru notaðar í tengslum 
við snyrtivörur (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 658/2013 frá 10 . júlí 
2013 um breyt ingu á II . og III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1223/2009 
um snyrtivörur (2) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1a (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1223/2009:

„– 32013 R 0658: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 658/2013 frá 10 . júlí 2013 (Stjtíð . 
ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 38) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 1aa (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2013/674/ESB):

„1b . 32013 R 0655: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 655/2013 frá 10 . júlí 2013 um 
sam eigin legar viðmiðanir um rökstuðning fyrir fullyrðingum sem eru notaðar í tengslum við 
snyrtivörur (Stjtíð . ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 31) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 655/2013 og (ESB) nr . 658/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 31 .
(2) Stjtíð . ESB L 190, 11 .7 .2013, bls . 38 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 126/2014

frá 27. júní 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 Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/88/ESB frá 16 . nóvember 
2011 um breyt ingu á til skip un 97/68/EB að því er varðar ákvæði um hreyfla sem settir eru á mark að 
sam kvæmt sveigjanleikaáætluninni (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 1a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 97/68/EB) í XXIV . kafla 
II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32011 L 0088: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2011/88/ESB frá 16 . nóvember 2011 (Stjtíð . ESB 
L 305, 23 .11 .2011, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/88/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 305, 23 .11 .2011, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 128/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) 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 (ESB) 2013/58/ESB frá 
11 . desember 2013 um breyt ingu á til skip un 2009/138/EB (Gjaldþolsáætlun II) að því er varðar 
lögleiðingardag hennar og gildis töku dag hennar, og dagsetningu nið ur fellingar til tekinna til skip ana 
(Gjaldþolsáætlun I) (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2013/58/ESB frestast, til 1 . janúar 2016, nið ur felling til skip ana 
ráðs ins 64/225/EBE (2), 73/239/EBE (3), 73/240/EBE (4), 78/473/EBE (5), 84/641/EBE (6), 87/344/
EBE (7), 88/357/EBE (8) og 92/49/EBE (9) og til skip ana Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB (10), 
2001/17/EB (11), 2002/83/EB (12) og 2005/68/EB (13), en þessar gerðir hafa verið felldar inn í EES-
samn ing inn og voru felldar úr EES-samn ingnum með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr . 78/2011 frá 1 . júlí 2011 um breyt ingu á IX . við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn (14) .

3) Þar af leiðandi ber að fella til skip anir 64/225/EBE, 73/239/EBE, 73/240/EBE, 78/473/EBE, 84/641/
EBE, 87/344/EBE, 88/357/EBE, 92/49/EEB, 98/78/EB, 2001/17/EB, 2002/83/EB og 2005/68/EB að 
nýju inn í EES-samn ing inn og fresta skal nið ur fellingu þeirra úr EES-samn ingnum til 1 . janúar 2016 .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í 1 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/138/EB):

„– 32013 L 0058: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2013/58/ESB frá 11 . desember 2013 (Stjtíð . 
ESB L 341, 18 .12 .2013, bls . 1) .“

2 . Eftir far andi texti bætist við í lið 1a (fallinn brott):

„364 L 0225: Til skip un ráðs ins 64/225/EBE frá 25 . febrúar 1964 um afnám hafta á staðfesturétti og 
rétti til að veita þjón ustu á sviði endur trygg inga (Stjtíð . EB 56, 4 .4 .1964, bls . 878/64) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 3 . gr . gilda ekki .“

(1) Stjtíð . ESB L 341, 18 .12 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . EB 56, 4 .4 .1964, bls . 878 .
(3) Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 3 .
(4) Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 20 .
(5) Stjtíð . EB L 151, 7 .6 .1978, bls . 25 .
(6) Stjtíð . EB L 339, 27 .12 .1984, bls . 21 .
(7) Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77 .
(8) Stjtíð . EB L 172, 4 .7 .1988, bls . 1 .
(9) Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1 .
(10) Stjtíð . EB L 330, 5 .12 .1998, bls . 1 .
(11) Stjtíð . EB L 110, 20 .4 .2001, bls . 28 .
(12) Stjtíð . EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1 .
(13) Stjtíð . ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1 .
(14) Stjtíð . ESB L 262, 6 .10 .2011, bls . 45, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 54, 6 .10 .2011, bls . 57 .
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3 . Eftir far andi texti bætist við í 2 . lið (fallinn brott):

„373 L 0239: Fyrsta til skip un ráðs ins 73/239/EBE frá 24 . júlí 1973 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga 
(Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 3), eins og henni var breytt með:

– 376 L 0580: Til skip un ráðs ins 76/580/EBE frá 29 . júní 1976 (Stjtíð . EB L 189, 13 .7 .1976, bls . 13),

– 384 L 0641: Til skip un ráðs ins 84/641/EBE frá 10 . desember 1984 með breyt ingu á fyrstu til-
skip un 73/239/EBE, einkum að því er varðar að stoð við ferðamenn, um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga 
(Stjtíð . EB L 339, 27 .12 .1984, bls . 21),

– 387 L 0343: Til skip un ráðs ins 87/343/EBE frá 22 . júní 1987 um breyt ingu, að því er varðar 
greiðslu- og efndavátrygg inga r, á fyrstu til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987,  
bls . 72),

– 387 L 0344: Til skip un ráðs ins 87/344/EBE frá 22 . júní 1987 um sam ræmingu á lögum og stjórn-
sýslu fyrirmælum um réttarað stoð ar vátrygg inga r (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77),

– 388 L 0357: Önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE frá 22 . júní 1988 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum á sviði frumtrygg inga, annarra en líftrygg inga, um að greiða fyrir því að 
réttur til að stunda þjón ustustarf semi sé nýttur, og um breyt ingu á til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . 
EB L 172, 4 .7 .1988, bls . 1),

– 390 L 0618: Til skip un ráðs ins 90/618/EBE frá 8 . nóvember 1990 um breyt ingu á til skip unum 
73/239/EBE og 88/357/EBE er fjalla um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um 
frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, einkum hvað snertir ábyrgðartryggingu öku tækja (Stjtíð . 
EB L 330, 29 .11 .1990, bls . 44),

– 392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 (Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1),

– 395 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/26/EB frá 29 . júní 1995 (Stjtíð . EB L 168, 
18 .7 .1995, bls . 7), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . 
EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 
1 .5 .2004, bls . 35) .

– 32000 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/26/EB frá 16 . maí 2000 (Stjtíð . EB  
L 181, 20 .7 .2000, bls . 65),

– 32002 L 0013: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/13/EB frá 5 . mars 2002 (Stjtíð . EB L 77, 
20 .3 .2002, bls . 17),

– 1 03 T: Lög um aðildarskilmála Lýð veldisins Tékklands, Lýð veldisins Eistlands, Lýð veldisins 
Kýpur, Lýð veldisins Lettlands, Lýð veldisins Litháens, Lýð veldisins Ungverjalands, Lýð veldisins 
Möltu, Lýð veldisins Póllands, Lýð veldisins Slóveníu og Lýð veldisins Slóvakíu og aðlögun 
sáttmálanna sem mynda grund völl Evrópu sam bandsins, sam þykkt 16 . apríl 2003 (Stjtíð . ESB  
L 236, 23 .9 .2003, bls . 33),

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 1 94 N: Lög um aðildarskilmála lýð veldisins Austurríkis, lýð veldisins Finnlands og kon ungs-
ríkisins Svíþjóðar og aðlögun á sáttmálunum sem Evrópu sam bandið byggir á (Stjtíð . EB C 241, 
29 .8 .1994, bls . 21, sbr . breyt ingar sem birt ust í Stjtíð . EB L 1, 1 .1 .1995, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB  
L 79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32006 L 0101: Til skip un ráðs ins 2006/101/EB frá 20 . nóvember 2006 (Stjtíð . ESB L 363, 
20 .12 .2006, bls . 238) .
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Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi bætist við í 4 . gr .:

„f) á Íslandi

–  Viðlagatrygging Ísland“

b) Eftir far andi bætist við í 8 . gr .:

„– ef um er að ræða Ísland:

 Hluta félag

– ef um er að ræða Liechtenstein:

 Aktiengesellschaft, Genossenschaft

– ef um er að ræða Noreg:

 Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper

ba) Í 17 . gr . a komi orðin ,,EES-vísitala neysluverðs sem tekur til allra samn ings að ila“ í stað orðanna 
,,evrópsk vísitala neysluverðs sem tekur til allra aðild ar ríkja“ .

c) Ákvæði 29 . gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

 Hverjum samn ings að ila er heimilt, með samn ingum við eitt eða fleiri þriðju lönd, að samþykkja að 
öðrum ákvæðum en þeim sem kveðið er á um í 23 .–28 . gr . til skip unarinnar sé beitt, að því tilskildu 
að hinum vátryggðu sé veitt nægi leg og sam bæri leg vernd . Áður en samn ings að ilarnir gera slíka 
samn inga skulu þeir láta hverjum öðrum í té upp lýs ingar og hafa sam ráð sín á milli . Samn ings-
að ilarnir skulu ekki beita ákvæðum gagnvart vátrygg inga rútibúum, sem eru með aðalskrifstofu 
fyrir utan yfir ráða svæði samn ings að ilanna, er hefðu í för með sér betri kjör en þau sem búin eru 
vátrygg inga rútibúum sem hafa aðalskrifstofu á yfir ráða svæði samn ings að ila .

d) Ákvæði 30 ., 31 ., 32 . og 34 gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

 Skaðatrygg inga rfyrir tæki, sem verða tilgreind sér stak lega af Íslandi og Noregi, skulu undanþegin  
16 . og 17 . gr . Þar til bært eftir lits yfir vald skal fara fram á að slík fyrir tæki uppfylli þær kröfur sem 
kveðið er á um í þessum greinum eigi síðar en 1 . janúar 1995 . Fyrir þann dag skal sam eigin lega 
EES-nefndin rannsaka fjárhagsstöðu þeirra fyrir tækja sem uppfylla ekki kröfurnar og koma fram 
með viðeigandi tillögur . Uppfylli vátrygg inga rfyrir tæki ekki kröfur 16 . og 17 . gr . hefur það ekki 
rétt til að stofna útibú eða veita þjón ustu á yfir ráða svæði annars samn ings að ila . Fyrir tækjum sem 
óska eftir að færa út starf semi sína í skiln ingi 2 . mgr . 8 . gr . eða 10 . gr . er óheimilt að gera það, 
nema þau fari þegar í stað að reglum til skip unarinnar .

e) Að því er varðar tengsl við vátrygg inga rfyrir tæki í þriðja landi sem lýst er í 29 . gr . b (sjá 4 . gr . 
til skip unar ráðs ins 90/618/EBE) gildir eftir far andi:

1 . Með það fyrir augum að ná sem mestri samleitni í beitingu á reglum þriðja lands vegna 
vátrygg inga rfyrir tækja skulu samn ings að ilar skiptast á upp lýs ingum svo sem lýst er í 1 . og 
5 . mgr . 29 . gr . b og viðræðufundir haldnir um málefni sem um getur í 2 ., 3 . og 4 . mgr . 29 . gr . 
b innan ramma sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar og í sam ræmi við sérstaka máls með ferð sem 
sam þykkt verður af samn ings að ilunum .

2 . Leyfi, veitt af lögbærum yfir völdum samn ings að ila til vátrygg inga rfyrir tækja, sem beint eða 
óbeint eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir lög þriðja lands, skulu gilda í sam-
ræmi við ákvæði til skip unarinnar alls staðar innan yfir ráða svæða allra samn ings að ila . Hins 
vegar,

a) leggi þriðja land á magntak markanir varð andi stofnsetningu vátrygg inga rfyrir tækja EFTA-
ríkis, eða höft á slík vátrygg inga rfyrir tæki sem það leggur ekki á vátrygg inga rfyrir tæki 
Banda lags ins, gilda leyfi veitt af lögbærum yfir völdum innan Banda lags ins til vátrygg-
inga rfyrir tækja, sem beint eða óbeint eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir 
lög þessa þriðja lands, aðeins innan Banda lags ins, nema EFTA-ríki ákveði annað fyrir 
eigið lögsagnarumdæmi;

b) hafi Bandalagið ákveðið að leyfisveitingar vátrygg inga rfyrir tækja, sem beint eða óbeint 
eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir lög þriðja lands, skuli tak mark aðar eða 
felldar niður um tíma, skal leyfi veitt af lögbæru yfir valdi EFTA-ríkis til slíkra vátrygg-
inga rfyrir tækja aðeins gilda í lögsagnarumdæmi þess, nema annar samn ings að ili ákveði 
annað fyrir eigið lögsagnarumdæmi;
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c) er óheimilt er að beita tak mörkununum eða nið ur fellingunni sem um getur í a- og b-lið 
gagnvart vátrygg inga rfyrir tækjum eða dótturfyrir tækjum þeirra sem þegar hafa fengið 
leyfi á yfir ráða svæði samn ings að ila .

3 . Hvenær sem Bandalagið semur við þriðja land á grund velli 3 . og 4 . mgr . 29 . gr . b, til þess 
að ná fram sam bæri legum kjörum og innlend fyrir tæki njóta og mark aðsaðgangi í reynd fyrir 
vátrygg inga rfyrir tæki sín, skal það leggja kapp á að fá sömu kjör fyrir vátrygg inga rfyrir tæki 
EFTA-ríkjanna .

4 . Eftir far andi texti bætist við í 3 . lið (fallinn brott):

„373 L 0240: Til skip un ráðs ins 73/240/EBE frá 24 . júlí 1973 um afnám hafta á staðfesturétti á sviði 
atvinnurekstrar með frumtrygg inga r aðrar en líftrygg inga r (Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 20) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 1 ., 2 . og 5 . gr . gilda ekki .“

5 . Eftir far andi texti bætist við í 4 . lið (fallinn brott):

„378 L 0473: Til skip un ráðs ins 78/473/EBE frá 30 . maí 1978 um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum um samtrygg inga r innan Banda lags ins (Stjtíð . EB L 151, 7 .6 .1978, bls . 25) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 9 . gr . gilda ekki .“

6 . Eftir far andi texti bætist við í 5 . lið (fallinn brott):

„384 L 0641: Til skip un ráðs ins 84/641/EBE frá 10 . desember 1984 með breyt ingu á fyrstu til skip un 
73/239/EBE, einkum að því er varðar að stoð við ferðamenn, um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga (Stjtíð . EB  
L 339, 27 .12 .1984, bls . 21) .“

7 . Eftir far andi texti bætist við í 6 . lið (fallinn brott):

„387 L 0344: Til skip un ráðs ins 87/344/EBE frá 22 . júní 1987 um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum um réttarað stoð ar vátrygg inga r (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77) .“

8 . Eftir far andi texti bætist við í 7 . lið (fallinn brott):

„388 L 0357: Önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE frá 22 . júní 1988 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum á sviði frumtrygg inga, annarra en líftrygg inga, um að greiða fyrir því að réttur 
til að stunda þjón ustustarf semi sé nýttur, og um breyt ingu á til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . EB L 172, 
4 .7 .1988, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 390 L 0618: Til skip un ráðs ins 90/618/EBE frá 8 . nóvember 1990 um breyt ingu á til skip unum 
73/239/EBE og 88/357/EBE er fjalla um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um 
frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, einkum hvað snertir ábyrgðartryggingu öku tækja (Stjtíð . 
EB L 330, 29 .11 .1990, bls . 44),

– 392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 (Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1),

– 32000 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/26/EB frá 16 . maí 2000 (Stjtíð . EB  
L 181, 20 .7 .2000, bls . 65),

– 32005 L 0014: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/14/EB frá 11 . maí 2005 (Stjtíð . ESB  
L 149, 11 .6 .2005, bls . 14) .“

9 . Eftir far andi texti bætist við í lið 7a (fallinn brott):

„392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 um sam ræmingu á lögum og stjórn-
sýslu fyrirmælum varð andi frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, og um breyt ingu á til skip unum  
73/239/EBE og 88/357/EBE (þriðja til skip un um skaðatrygg inga r) (Stjtíð . EB . L 228, 11 .8 .1992,  
bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 395 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/26/EB frá 29 . júní 1995 (Stjtíð . EB L 168, 
18 . 7 . 1995, bls . 7), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . 
EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:
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– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 
1 .5 .2004, bls . 35) .

– 32000 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/64/EB frá 7 . nóvember 2000 (Stjtíð . EB 
L 290, 17 .11 .2000, bls . 27),

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . EB 
L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32004L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 1 .5 .2004, 
bls . 35) .

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB L 79, 
24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 15 . gr ., 15 . gr . a, 15 . gr . b og 15 . gr . c að því er varðar varfærnismat á fyrir hug uðum 
kaupanda gilda ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, 
eða lögsagan sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

b) Orðin „sam eigin lega EES-nefndin samþykkir ákvörð un um að fella reglu gerð þessa inn í EES-
samn ing inn“ koma í stað orðanna „tilkynnt er um þessa til skip un“ í 48 . gr .,

c) Liechtenstein er heimilt að fresta beitingu þessarar til skip unar til 1 . janúar 1996 um lögboðnar 
slysatrygg inga r . Sam eigin lega EES-nefndin endur metur stöðuna á árinu 1995 .“

10 . Eftir far andi texti bætist við í lið 7b (fallinn brott):

 „32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 um endur-
tryggingu og um breyt ingu á til skip unum ráðs ins 73/239/EBE og 92/49/EBE, svo og til skip unum 
98/78/EB og 2002/83/EB (Stjtíð . ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 19 . gr ., 19 . gr . a og 20 . gr . að því er varðar varfærnismat á fyrir hug uðum kaupanda gilda 
ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, eða lögsagan 
sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

b) Eftir far andi bætist við í I . við auka:

„– að því er varðar Furstadæmið Liechtenstein: „Aktiengesellschaft“, „Europäische 
Aktiengesellschaft (Societas Europaea)“‚ „Genossenschaft“;

– að því er varðar Kon ungs ríkið Noreg: „aksjeselskaper“, „allmennaksjeselskaper“, „gjensidige 
selskaper“;

– að því er varðar Ísland: „hluta félög“, „gagnkvæm félög“ .““

11 . Eftir far andi bætist við á eftir 10 . lið (fallinn brott):

„iia) Líftrygg inga r“

12 . Eftir far andi texti bætist við í 11 . lið (fallinn brott):

 „32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 um líftrygg-
inga r (Stjtíð . EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),
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– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 1 .5 .2004,  
bls . 35),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB  
L 79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32006 L 0101: Til skip un ráðs ins 2006/101/EB frá 20 . nóvember 2006 (Stjtíð . ESB L 363, 
20 .12 .2006, bls . 238),

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi bætist við í a-lið 1 . mgr . 6 . gr .:

„– ef um er að ræða Ísland:

 Hluta félag, gagnkvæmt félag .

– ef um er að ræða Liechtenstein:

 Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung .

– ef um er að ræða Noreg:

 Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper .“

b) Ákvæði 15 . gr ., 15 . gr . a, 15 . gr . b og 15 . gr . c um varfærnismat á fyrir hug uðum kaupanda gilda 
ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, eða lögsagan 
sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

c) Ákvæði 57 . gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

Hverjum samn ings að ila er heimilt, með samn ingum við eitt eða fleiri þriðju lönd, að samþykkja 
að öðrum ákvæðum en þeim, sem kveðið er á um í 51 . og 52 . gr . og í 54 .–56 . gr . til skip unarinnar, 
sé beitt, að því tilskildu að hinum vátryggðu sé veitt nægi leg og sam bæri leg vernd .

Áður en samn ings að ilarnir gera slíka samn inga skulu þeir láta hver öðrum í té upp lýs ingar og hafa 
sam ráð sín á milli .

Samn ings að ilarnir skulu ekki beita ákvæðum gagnvart útibúum vátrygg inga félaga, sem eru með 
aðalskrifstofu fyrir utan yfir ráða svæði samn ings að ilanna, er hefðu í för með sér betri kjör en þau 
sem bjóðast útibúum vátrygg inga félaga sem hafa aðalskrifstofu á yfir ráða svæði samn ings að ila .

d) Að því er varðar tengsl við vátrygg inga félög í þriðja landi sem lýst er í 59 . gr . gildir eftir far andi:

1 . Með það fyrir augum að ná sem mestri samleitni í beitingu á reglum þriðja lands vegna 
vátrygg inga félaga skulu samn ings að ilar skiptast á upp lýs ingum svo sem lýst er í 1 . og 5 . mgr . 
59 . gr . Viðræðufundir skulu haldnir um málefni, sem um getur í 2 ., 3 . og 4 . mgr . 59 . gr ., innan 
ramma sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar og í sam ræmi við sérstaka máls með ferð sem samn-
ings að ilarnir samþykkja .

2 . Leyfi, sem lögbær yfir völd samn ings að ila veita vátrygg inga félögum, sem beint eða óbeint eru 
dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þriðja lands, skulu gilda í sam ræmi við ákvæði 
til skip unarinnar alls staðar innan yfir ráða svæða allra samn ings að ila .

Hins vegar,

a) setji þriðja land magntak markanir varð andi stofnun vátrygg inga félaga EFTA-ríkis eða höft 
á slík vátrygg inga félög, sem það leggur ekki á vátrygg inga félög Banda lags ins, gilda leyfi, 
sem lögbær yfir völd veita vátrygg inga félögum innan Banda lags ins, sem beint eða óbeint 
eru dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þessa þriðja lands, aðeins innan Banda lags-
ins, nema EFTA-ríki ákveði annað fyrir eigið lögsagnarumdæmi,

b) hafi Bandalagið ákveðið að leyfisveitingar vátrygg inga félaga, sem beint eða óbeint eru 
dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þriðja lands, skuli tak mark aðar eða felldar 
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niður um tíma, skal leyfi, sem lögbært yfir vald EFTA-ríkis veitir slíkum vátrygg inga-
félögum, aðeins gilda í lögsagnarumdæmi þess, nema annar samn ings að ili ákveði annað 
fyrir eigið lögsagnarumdæmi,

c) er óheimilt er að beita tak mörkununum eða nið ur fellingunni, sem um getur í a- og b-lið, 
gagnvart vátrygg inga félögum eða dótturfélögum þeirra sem þegar hafa fengið leyfi á yfir-
ráða svæði samn ings að ila .

3 . Hvenær sem Bandalagið semur við þriðja land á grund velli 3 . og 4 . mgr . 59 . gr ., til þess að ná 
fram sam bæri legum kjörum við þau sem innlend félög njóta og mark aðsaðgangi í reynd fyrir 
vátrygg inga félög sín, skal það leggja kapp á að fá sömu kjör fyrir vátrygg inga félög EFTA-
ríkjanna .

e) Í 1 . mgr . 30 . gr . komi orðin „EES-vísitala neysluverðs sem tekur til allra samn ings að ila“ í stað 
orðanna „evrópsk vísitala neysluverðs sem tekur til allra aðild ar ríkja“ .

13 . Eftir far andi texti bætist við í lið 12c (fallinn brott):

„398 L 0078: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB frá 27 . október 1998 um viðbótareftir lit 
með vátrygg inga félögum í vátrygg inga hópi (Stjtíð . EB L 330, 5 .12 .1998, bls . 1), eins og henni var 
breytt með:

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB L 
79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1) .“

14 . Eftir far andi texti bætist við í lið 13a (fallinn brott):

„32001 L 0017: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/17/EB frá 19 . mars 2001 um endur skipu-
lagningu og slit vátrygg inga félaga (Stjtíð . EB L 110, 20 .4 .2001, bls . 28) .“

15 . Texti liðar 1a (til skip un ráðs ins 64/225/EBE), 2 . liðar (fyrsta til skip un ráðs ins 73/239/EBE), 3 . liðar 
(til skip un ráðs ins 73/240/EBE), 4 . liðar (til skip un ráðs ins 78/473/EBE) . 5 . liðar (til skip un ráðs ins 
84/641/EBE), 6 . liðar (til skip un ráðs ins 87/344/EBE), 7 . liðar (önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE), 
liðar 7a (til skip un ráðs ins 92/49/EBE), liðar 7b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB), 
liðar 12c (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB) og liðar 13a (til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2001/17/EB) og texti 11 . liðar og fyrirsagnar sem honum tengist (til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2002/83/EB) falli brott frá og með 1 . janúar 2016 .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/58/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (15*) . 

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 27 . júní 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. 129/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) 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 . 759/2013 
frá 30 . apríl 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 809/2004 að því er varðar kröfur um upp lýs ingar 
um breytanleg og skiptanleg skuldabréf (1) .

2) IX . 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 29ba (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB nr . 809/2004) í 
IX . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0759: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 759/2013 frá 30 . apríl 2013 
(Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 759/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 213, 8 .8 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/16
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 130/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á XI. við auka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og mynd miðlun og  
upp lýs ingasamfélagið) 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 . 526/2013 frá 21 . maí 
2013 um Net- og upp lýs ingaöryggisstofnun Evrópu sam bandsins (ENISA) og um nið ur fellingu reglu-
gerð ar (EB) nr . 460/2004 (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 526/2013 fellur úr gildi reglu gerð Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr . 460/2004 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella 
hana úr EES-samn ingnum .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 5cp (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 460/2004) í XI . við auka við EES-samn ing-
inn hljóði svo:

„32013 R 0526: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 526/2013 frá 21 . maí 2013 um Net- 
og upp lýs ingaöryggisstofnun Evrópu sam bandsins (ENISA) og um nið ur fellingu reglu gerð ar (EB) 
nr . 460/2004 (Stjtíð . ESB L 165, 18 .6 .2013, bls . 41) .

Texti reglu gerð arinnar skal, að því er samn ing þennan varðar, aðlagaður sem hér segir:

a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samn ing inn skal túlka hugtakið „aðild ar ríki“ og önnur hugtök, sem 
vísa til opin berra stofnana aðild ar ríkjanna í reglu gerð inni, á þann veg að þau taki til EFTA-ríkjanna 
og opin berra stofnana þeirra, auk ríkja og stofnana sem þau taka til sam kvæmt reglu gerð inni, enda sé 
ekki kveðið á um annað hér á eftir . Beita skal ákvæðum 11 . mgr . bókunar 1 .

b) Að því er varðar EFTA-ríkin skulu Eftir lits stofn un EFTA eða fastanefndin, eftir því sem við á, njóta 
að stoð ar stofnun ar innar við þau verk efn i sem þeim eru falin, hvernig og hvenær sem það á við .

c) Eftir far andi málsgrein bætist við í 6 . gr .:

„5 . EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum stjórn ar og hafa þar sömu réttindi og skyldur og aðild-
ar ríki ESB, að undanskildum atkvæðarétti .“

d) Eftir far andi málsgrein bætist við í 18 . gr .:

„4 . Við beitingu þessarar reglu gerð ar skal reglu gerð (EB) nr . 1049/2001 einnig gilda um þau skjöl 
stofnun ar innar sem varða EFTA-ríkin .“

e) Eftir far andi málsgrein bætist við í 19 . gr .:

„12 . EFTA-ríkin skulu greiða hluta af því fjárframlagi frá Sambandinu sem um getur í 1 . mgr . Í þessu 
skyni skal beita máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í a-lið 1 . mgr . 82 . gr . EES-samn ings ins 
og bókun 32 við hann, að breyttu breytanda .“

f) Eftir far andi málsgrein bætist við í 22 . gr .:

 „Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2 . mgr . 12 . gr . ráðningarskilmála annarra starfs manna er ráðningarskrifstofu 
stofnun ar innar heimilt að gera ráðningarsamn ing við ríkisborgara EFTA-ríkjanna sem njóta óskertra 
borgaralegra réttinda .“

(1) Stjtíð . ESB L 165, 18 .6 .2013, bls . 41 .
(2) Stjtíð . ESB L 77, 13 .3 .2004, bls . 1 .
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g) Eftir far andi málsgrein bætist við í 23 . gr .:

„EFTA-ríkin skulu beita gagnvart stofnun inni og starfsfólki hennar Bókun nr . 7 um sérréttindi og 
friðhelgi Evrópu sam bandsins og viðeigandi reglum sem sam þykkt ar hafa verið á grund velli hennar .““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 526/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 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. 131/2014

frá 27. júní 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 2013/794/ESB 
frá 19 . desember 2013 um viður kenn ing u á Georgíu sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (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 56jq (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/783/
ESB) í XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„56jr . 32013 D 0794: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/794/ESB frá 19 . desember 
2013 um viður kenn ing u á Georgíu sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/106/EB 
að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð . ESB L 349, 21 .12 .2013, 
bls . 105) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar ákvörð un ar 2013/794/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 349, 21 .12 .2013, bls . 105 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 132/2014

frá 27. júní 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 framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 305/2013 
frá 26 . nóvember 2012 um viðbætur við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB að því er 
varðar sam ræmda veitingu rekstrar samhæfðs neyðarnúmers fyrir ökumenn á vegum (e . eCall) innan 
alls Evrópu sam bandsins (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 17kd (framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 886/2013) í XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„17ke . 32013 R 0305: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 305/2013 frá 26 . nóvember 
2012 um viðbætur við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB að því er varðar sam-
ræmda veitingu rekstrar samhæfðs neyðarnúmers fyrir ökumenn á vegum (e . eCall) innan alls 
Evrópu sam bandsins (Stjtíð . ESB L 91, 3 .4 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglu gerð ar (ESB) nr . 305/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 91, 3 .4 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 133/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á XIII. 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 (ESB) nr . 328/2012 frá 17 . apríl 
2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 62/2006 um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er 
varðar fjarvirknibúnað fyrir vöruflutningaundirkerfi almenna, samevrópska járn brauta kerfisins (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 280/2013 frá 22 . mars 
2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 62/2006 um tækni for skrift um rekstrar samhæfi að því er 
varðar fjarvirknibúnað fyrir vöruflutningaundirkerfi almenna, samevrópska járn brauta kerfisins (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 í lið 37h (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 62/2006) í XIII . við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt við:

– 32012 R 0328: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 328/2012 frá 17 . apríl 2012 (Stjtíð . 
ESB L 106, 18 .4 .2012, bls . 14),

– 32013 R 0280: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 280/2013 frá 22 . mars 2013 (Stjtíð . 
ESB L 84, 23 .3 .2013, bls . 17) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 328/2012 og (ESB) nr . 280/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 106, 18 .4 .2012, bls . 14 .
(2) Stjtíð . ESB L 84, 23 .3 .2013, bls . 17 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 134/2014

frá 27. júní 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 . 83/2014 frá 29 . janúar 
2014 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 undirliður bætist við í lið 66nf (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 965/2012) í 
XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32014 R 0083: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 83/2014 frá 29 . janúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 28, 31 .1 .2014, bls . 17) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 83/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 28, 31 .1 .2014, bls . 17 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 135/2014

frá 27. júní 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 . 677/2011 frá 7 . júlí 
2011 um ítarlegar reglur um fram kvæmd í tengslum við starf semi neta fyrir rekstrar stjórn un 
flugumferðar og um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 691/2010 (1) .

2) 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 66wm (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 391/2013):

„66wn . 32011 R 0677: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 677/2011 frá 7 . júlí 2011 
um ítarlegar reglur um fram kvæmd í tengslum við starf semi neta fyrir rekstrar stjórn un 
flugumferðar og um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 691/2010 (Stjtíð . ESB L 185, 15 .7 .2011, 
bls . 1) .

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

a) Hugtakið „netstjórn andi“ skal vísa til netstjórn andans, sem hefur verið tilnefndur fyrir 
bæði aðild ar ríki ESB og EFTA-ríkin, sem eiga aðild að EES .

b) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samn ing inn skal túlka hugtakið „aðild ar ríki“ þannig að 
það taki til EFTA-ríkjanna auk ríkja sem það tekur til sam kvæmt reglu gerð inni .

c) Í stað orðanna „ákvörð un ar fram kvæmda stjórn arinnar eftir sam ráð við nefndina um 
samevrópskt loftrými, í sam ræmi við 3 . mgr . 5 . gr . reglu gerð ar (EB) nr . 549/2004, og“ 
í 3 . mgr . 3 . gr ., komi, að því er varðar EFTA-ríkin, orðin „ákvörð un ar fastanefndar 
EFTA-ríkjanna“ og í stað orðsins „Fram kvæmda stjórn in“ komi orðin „Fastanefnd EFTA-
ríkjanna“ .

d) Orðin „, fastanefndar EFTA-ríkjanna, Eftir lits stofn un ar EFTA“ bætist við á eftir orðinu 
„fram kvæmda stjórn arinnar“ í 4 . mgr . 4 . gr .

e) Orðin „, fastanefndar EFTA-ríkjanna, Eftir lits stofn un ar EFTA“ bætist við á eftir orðinu 
„fram kvæmda stjórn arinnar“ í 5 . mgr . 7 . gr .

f) Orðin „og einn full trúi fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA“ bætist við á eftir orðinu „fram-
kvæmda stjórn arinnar“ í stafl . b) í 3 . mgr . 16 . gr .

g) Ákvæði stafl . a) í 2 . mgr . 17 . gr . gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin .

h) Orðin „, einn full trúi frá því EFTA-ríki sem fer með formennsku í fastanefnd EFTA-
ríkjanna“ bætist við á eftir orðinu „ráðinu“ í 2 . mgr . 18 . gr .

i) Orðin „, fastanefndar EFTA-ríkjanna, Eftir lits stofn un ar EFTA“ bætist við á eftir orðunum 
„til fram kvæmda stjórn arinnar“ í 3 . mgr . 20 . gr .

j) Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi, að því er varðar EFTA-ríkin, í stað orðsins „Fram-
kvæmda stjórn in“ í fyrsta málslið 21 . gr .

(1) Stjtíð . ESB L 185, 15 .7 .2011, bls . 1 .
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2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 66xa (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 691/2010):

„– 32011 R 0677: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 677/2011 frá 7 . júlí 2011 (Stjtíð . 
ESB L 185, 15 .7 .2011, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 677/2011, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (2*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr . 229/2013 frá 13 . desember 2013 (32), 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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
(2) Stjtíð . ESB L 154, 22 .5 .2014, bls . 28, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 29, 22 .5 .2014, bls . 27 .



Nr . 71/42 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 136/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á XVIII. við auka (Öryggi og holl ustu hættir á vinnustöðum, 
vinnuréttur og jafn rétti kynjanna) 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 2013/35/ESB frá 26 . júní 2013 
um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfs manna vegna váhrifa 
eðlisfræðilegra áhrifavalda (rafsegulsviðs) (20 . sértil skip un í skiln ingi 1 . mgr . 16 . gr . til skip unar 
89/391/EBE) og nið ur fellingu til skip unar 2004/40/EB (1) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 16jc (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/40/EB) í XVIII . við auka við EES-samn ing inn 
hljóði svo:

„32013 L 0035: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2013/35/ESB frá 26 . júní 2013 um lágmarkskröfur 
um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfs manna vegna váhrifa eðlisfræðilegra áhrifavalda 
(rafsegulsviðs) (20 . sértil skip un í skiln ingi 1 . mgr . 16 . gr . til skip unar 89/391/EBE) og nið ur fellingu til skip-
unar 2004/40/EB (Stjtíð . ESB L 179, 29 .6 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/35/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 179, 29 .6 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/23



27 .11 .2014 Nr . 71/43EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 137/2014

frá 27. júní 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 (ESB) nr . 1253/2013 frá 
21 . október 2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 1089/2010 um fram kvæmd til skip unar  
2007/2/EB að því er varðar rekstrar samhæfi landgagnasafn a og -þjón ustu (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 1je (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1089/2010) í 
XX . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1253: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1253/2013 frá 21 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 331, 10 .12 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1253/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 331, 10 .12 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/24



Nr . 71/44 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 138/2014

frá 27. júní 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 2013/793/ESB frá 19 . desember 
2013 um breyt ingu á ákvörð un 2007/506/EB í því skyni að lengja gildis tíma vistfræðilegu 
viðmiðananna við veitingu um hverfismerkis ESB fyrir sápu, hárþvottalög og hárnæringu (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) í XX . við-
auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 0793: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/793/ESB frá 19 . desember 2013 (Stjtíð . 
ESB L 349, 21 .12 .2013, bls . 104) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2013/793/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 349, 21 .12 .2013, bls . 104 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/25



27 .11 .2014 Nr . 71/45EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 139/2014

frá 27. júní 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 til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/33/ESB frá 21 . nóvember 
2012 um breyt ingu á til skip un ráðs ins 1999/32/EB að því er varðar brennisteinsinnihald skipaelds-
neyt is (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 21ad (til skip un ráðs ins 1999/32/EB) í XX . við auka við EES- 
samn ing inn:

„– 32012 L 0033: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/33/ESB frá 21 . nóvember 2012 (Stjtíð . ESB 
L 327, 27 .11 .2012, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2012/33/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 327, 27 .11 .2012, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/26



Nr . 71/46 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 140/2014

frá 27. júní 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 Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1359/2013/ESB frá 
17 . desember 2013 um breyt ingu á til skip un 2003/87/EB um að skýra ákvæði um tímasetningu 
uppboða á heim ildum til losunar gróður húsaloft tegunda (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 21al (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB) í XX . við-
auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 1359: Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 1359/2013/ESB frá 17 . desember 2013 (Stjtíð . 
ESB L 343, 19 .12 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar nr . 1359/2013/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 343, 19 .12 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/27



27 .11 .2014 Nr . 71/47EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 141/2014

frá 27. júní 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 2014/9/ESB frá 18 . desember 
2013 um breyt ingu á ákvörð un um 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira 
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (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 21alb (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/2/ESB) og lið 
21alc (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/278/ESB) í XX . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32014 D 0009: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2014/9/ESB frá 18 . desember 2013 (Stjtíð . ESB 
L 9, 14 .1 .2014, bls . 9) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2014/9/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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 9, 14 .1 .2014, bls . 9 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/28



Nr . 71/48 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 142/2014

frá 27. júní 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 (ESB) nr . 715/2013 frá 25 . júlí 
2013 um viðmiðanir til að ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur sam kvæmt til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/98/EB (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 bætist við á eftir lið 32ffb (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1179/2012) í 
XX . við auka við EES-samn ing inn:

„32ffc . 32013 R 0715: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 715/2013 frá 25 . júlí 2013 um 
viðmiðanir til að ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2008/98/EB (Stjtíð . ESB L 201, 26 .7 .2013, bls . 14) .

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

Orðin „eða yfir ráða svæði EFTA-ríkjanna“ bætist við á eftir orðunum „inn á tollsvæði Sambandsins“ 
í 4 . mgr . 2 . gr .“ .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 715/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 201, 26 .7 .2013, bls . 14 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/29



27 .11 .2014 Nr . 71/49EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 143/2014

frá 27. júní 2014

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 . 67/2014 frá 
27 . janúar 2014 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1177/2003 um 
hagskýrslur Banda lags ins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2015 yfir 
aukamarkbreytur varð andi félagslega þátttöku og skort á efnislegum gæðum (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 18xa (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 649/2009) í 
XXI . við auka við EES-samn ing inn:

„18xb . 32014 R 0067: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 67/2014 frá 27 . janúar 2014 um 
breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1177/2003 um hagskýrslur Banda lags ins 
um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2015 yfir aukamarkbreytur varð andi 
félagslega þátttöku og skort á efnislegum gæðum (Stjtíð . ESB L 23, 28 .1 .2014, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 67/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 23, 28 .1 .2014, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

 2014/EES/71/30



Nr . 71/50 27 .11 .2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 144/2014

frá 27. júní 2014

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 . 141/2013 frá 
19 . febrúar 2013 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1338/2008 
um hagskýrslur Banda lags ins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar 
hagskýrslur sem eru byggðar á evrópsku viðtalskönnuninni um heilbrigði (e .EHIS) (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 18z3 (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1260/2013) í 
XXI . við auka við EES-samn ing inn:

„18z4 . 32013 R 0141: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 141/2013 frá 19 . febrúar 2013 um 
fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1338/2008 um hagskýrslur Banda-
lags ins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar hagskýrslur sem eru 
byggðar á evrópsku viðtalskönnuninni um heilbrigði (e .EHIS) (Stjtíð . ESB L 47, 20 .2 .2013, 
bls . 20) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 141/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 47, 20 .2 .2013, bls . 20 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 145/2014

frá 27. júní 2014

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 Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 frá 
25 . nóvember 2009 um hagskýrslur um varnarefni (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 408/2011 frá 27 . apríl 
2011 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 um hagskýrslur um 
varnarefni, að því er varðar afhend ingarsnið (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 656/2011 frá 7 . júlí 
2011 um fram kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 um hagskýrslur um 
varnarefni, að því er varðar skil grein ing ar og skrá yfir virk efni (3) .

4) 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 á eftir lið 24c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 138/2004) í XXI . við-
auka við EES-samn ing inn:

„24d . 32009 R 1185: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 frá 25 . nóvember 2009 um 
hagskýrslur um varnarefni (Stjtíð . ESB L 324, 10 .12 .2009, bls . 1) .

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

Stjórn völd í Liechtenstein þurfa ekki að taka saman gögn sam kvæmt ákvæðum þessarar reglu gerð ar .

24da . 32011 R 0408: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 408/2011 frá 27 . apríl 2011 um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 um hagskýrslur um varnarefni, 
að því er varðar afhend ingarsnið (Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 21) .

24db . 32011 R 0656: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 656/2011 frá 7 . júlí 2011 um fram-
kvæmd reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1185/2009 um hagskýrslur um varnarefni, 
að því er varðar skil grein ing ar og skrá yfir virk efni (Stjtíð . ESB L 180, 8 .7 .2011, bls . 3) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr . 1185/2009, (ESB) nr . 408/2011 og (ESB) nr . 656/2011, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (4*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar sem fellir 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1107/2009 (45) inn í EES-samn ing inn, hvort sem ber upp 
síðar .

(1) Stjtíð . ESB L 324, 10 .12 .2009, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 108, 28 .4 .2011, bls . 21 .
(3) Stjtíð . ESB L 180, 8 .7 .2011, bls . 3 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
(4) Stjtíð . ESB L 309, 24 .11 .2009, bls . 1 .
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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 27 . júní 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. 146/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á bókun 21 við EES-samn ing inn, um fram kvæmd sam keppn is reglna 
sem gilda um fyrir tæki

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 eglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1269/2013 frá 5 . desember 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 802/2004 um fram kvæmd 
reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 um eftir lit með sam fylk ingum (1) .

2) Bókun 21 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 2 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 802/2004) í 1 . mgr . 
3 . gr . bókunar 21 við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1269: Fram kvæmd ar eglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1269/2013 frá 5 . desember 
2013 (Stjtíð . ESB L 336, 14 .12 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 1269/2013, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 336, 14 .12 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 147/2014

frá 27. júní 2014

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) Rétt er að byggja hagskýrsluáætlun EES fyrir árin 2014 til 2017 á reglu gerð Evrópu þingsins og 
ráðs ins (ESB) nr . 99/2013 (1), með áorðnum breyt ingum sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og 
ráðs ins (ESB) nr . 1383/2013 frá 17 . desember 2013 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 99/2013 
um evrópsku hagskýrsluáætlunina 2013–2017 (2) 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 .

2) Hagskýrsluáætlun EES 2003 til 2007 á ekki lengur við og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum .

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 30 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1 . janúar 2014 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði bókunar 30 við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1 . Í stað orðsins „2013“ í fyrirsögn 5 . gr . komi orðin „2013 til 2017“ .

2 . Eftir far andi bætist við í 1 . mgr . 5 . gr .:

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 1383: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1383/2013 frá 17 . desember 2013 
(Stjtíð . ESB L 354, 28 .12 .2013, bls . 84) .“

3 . Í stað orðanna „31 . desember 2013“ í 2 . mgr . 5 . gr . komi orðin „31 . desember 2017“ .

4 . Ákvæði 3 . mgr . 5 . gr . hljóði svo:

 „Hagskýrsluskrifstofa EFTA og Eurostat skulu semja sam eigin lega sérstaka hagskýrsluáætlun EES 
fyrir árin 2013 til 2017 . Hagskýrsluáætlun EES 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 skal eiga sér stað sam kvæmt eigin máls með ferð hvers samn ings-
að ila um sig .“

5 . Ákvæði 4 . mgr . 5 . gr . hljóði svo:

 „EFTA-ríkin skulu 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 og sem nemur 75% af fjárhæðinni sem 
tilgreind er í fjárlagaliðum 29 02 01 (Evrópsk hagskýrsluáætlun 2013–2017) og 29 01 04 01 (Stefna á 
sviði hagskýrslugagna – Kostnaður við rekstur stjórn sýslu) í fjárlögum Evrópu sam bandsins fyrir árin 
2014 til 2017 .“

6 . Ákvæði 2 . gr . falli brott .

(1) Stjtíð . ESB L 39, 9 .2 .2013, bls . 12 .
(2) Stjtíð . ESB L 354, 28 .12 .2013, bls . 84 .
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2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . EES-samn ings ins 
hefur borist (3*) .

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 27 . júní 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. 148/2014

frá 27. júní 2014

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 auka sam starf aðilanna að EES-samn ingnum þannig að það taki til sam starfs sem varðar 
frelsi launþega til flutninga, sam ræmingu almanna trygg inga kerfa og ráð staf anir að því er varðar 
innflytjendur, m .a . innflytjendur frá þriðju löndum .

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1 . janúar 2014 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 5 . gr . bókunar 31 við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1 . Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 12 . mgr .:

„13 . EFTA-ríkin skulu, frá og með 1 . janúar 2014, taka þátt í aðgerðum sem eru fjár magnaðar af 
eftir far andi fjárlagalið í almennum fjárlögum Evrópu sam bandsins fyrir árið 2014:

– Fjárlagaliður 04 03 01 03: „Frelsi launþega til flutninga, sam ræming almanna trygg inga kerfa 
og ráð staf anir að því er varðar innflytjendur, m .a . innflytjendur frá þriðju löndum“ .“

2 . Orðin „ , í aðgerðum sem tengjast fjárlagaliðum fyrir fjárhagsárin 2012 og 2013 sem um getur í 
12 . mgr . frá og með 1 . janúar 2012 og í aðgerðum sem tengjast fjárlagaliðum fyrir fjárhagsárið 2014 
sem um getur í 13 . mgr . frá og með 1 . janúar 2014“ komi í stað orðanna „og í aðgerðum sem tengjast 
fjárlagaliðum fyrir fjárhagsárin 2012 og 2013 sem um getur í 12 . mgr . frá og með 1 . janúar 2012“ í 
5 . mgr .

3 . Orðin „8 ., 12 . og 13 . mgr .“ komi í stað orðanna 8 . og 12 . mgr .“ í 6 . og 7 . mgr .

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . EES-samn ings ins 
hefur borist (1*) .

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

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 27 . júní 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. 149/2014

frá 27. júní 2014

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 auka sam starf aðilanna að EES-samn ingnum þannig að það taki til reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1287/2013 frá 11 . desember 2013 um að koma á áætlun fyrir sam-
keppn is hæfni fyrir tækja og lítilla og meðal stórra fyrir tækja (COSME) (2014-2020) og um nið ur-
fellingu á ákvörð un nr . 1639/2006/EB (1) .

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1 . janúar 2014 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í 5 . mgr . 7 . gr . bókunar 31 við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1287: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1287/2013 frá 11 . desember 2013 
um að koma á áætlun fyrir sam keppn is hæfni fyrir tækja og lítilla og meðal stórra fyrir tækja (COSME) 
(2014-2020) og um nið ur fellingu á ákvörð un nr . 1639/2006/EB (Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, 
bls . 33) .

 Liechtenstein og Noregur eru undanþegin þátttöku í þessari áætlun og fjárframlögum til hennar .“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . EES-samn ings ins 
hefur borist (2*) .

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

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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, bls . 33 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 150/2014

frá 27. júní 2014

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 auka sam starf aðilanna að EES-samn ingnum þannig að það taki til ákvörð un ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins nr . 1313/2013/ESB frá 17 . desember 2013 um kerfi Sambandsins á sviði 
almanna varna (1) .

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1 . janúar 2014 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirgrein bætist í 8 . mgr . 10 . gr . bókunar 31 við EES-samn ing inn:

„d) Gerðir Banda lags ins sem koma til fram kvæmda frá 1 . janúar 2014 að telja:

– 32013 D 1313: Ákvörð un Evrópu sam bandsins og ráðs ins nr . 1313/2013/ESB frá 17 . desember 
2013 um kerfi Sambandsins á sviði almanna varna (Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, bls . 924) .

 Liechtenstein er undanþegið þátttöku í þessari áætlun og fjárframlögum til hennar .“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . EES-samn ings ins 
hefur borist (2*) .

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

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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, bls . 924 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 151/2014

frá 27. júní 2014

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 auka sam starf aðilanna að EES-samn ingnum þannig að það taki til reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1296/2013 frá 11 . desember 2013 um áætlun Evrópu sam bandsins 
um atvinnu mál og félagslega nýsköpun (EaSI) og um breyt ingu á ákvörð un nr . 283/2010/ESB 
um að koma á fót evrópskri örfjár mögn un ar leið innan Progress-áætlunarinnar í þágu atvinnu og 
félagslegrar að lögun ar (1) .

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samn ing inn til þess að aukið sam starf geti hafist 
1 . janúar 2014 .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði 15 . gr . bókunar 31 við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1 . Orðin „og sem er sinnt fyrir 1 . janúar 2014,“ bætist við á eftir orðunum „1 . mgr .“ í 2 . mgr .

2 . Eftir far andi bætist við í 8 . mgr .:

„– 32013 R 1296: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 1296/2013 frá 11 . desember 2013 
um áætlun Evrópu sam bandsins um atvinnu mál og félagslega nýsköpun (EaSI) og um breyt ingu 
á ákvörð un nr . 283/2010/ESB um að koma á fót evrópskri örfjár mögn un ar leið innan Progress-
áætlunarinnar í þágu atvinnu og félagslegrar að lögun ar (Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, bls . 238) .

 Liechtenstein er undanþegið þátttöku í áætlun þessari og fjárframlögum til hennar . Noregur skal 
aðeins taka þátt í EURES-þætti áætlunarinnar og leggja fram fé til hans .“

3 . Texti 5 . mgr . hljóði svo:

 „EFTA-ríkin skulu taka þátt í starf semi Banda lags ins sem um getur í fyrsta undirlið 8 . mgr . frá  
1 . janúar 1999, í starf seminni sem um getur í öðrum undirlið frá 1 . janúar 2003 og í starf seminni sem 
um getur í þriðja undirlið frá 1 . janúar 2014 .“

2. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . EES-samn ings ins 
hefur borist (2*) .

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

(1) Stjtíð . ESB L 347, 20 .12 .2013, bls . 238 .
(*) 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 27 . júní 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. 152/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á XV. við auka (Ríkisaðstoð) 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr . 651/2014 frá 17 . júní 
2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast innri markaðnum til beitingar 
á 107 . og 108 . gr . sáttmálans (1) .

2) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr . 651/2014 fellur úr gildi, frá og með 1 . júlí 2014, 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr . 800/2008 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-
samninginn og ber því að fella hana úr EES-samningnum frá og með 1 . júlí 2014 .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 1j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr . 800/2008) í XV . við auka við EES-samn ing inn 
hljóði svo frá og með 1 . júlí 2014:

„32014 R 0651: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr . 615/2014 frá 17 . júní 2014 þar sem 
tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast innri markaðnum til beitingar 107 . og 108 . gr . 
sáttmálans (Stjtíð . ESB L 187, 26 .6 .2014, bls . 1) .

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í stað hugtaksins „1 . mgr . 107 . gr . sáttmálans“ komi „1 . mgr . 61 . gr . EES-samningsins“,

b) Í stað hugtaksins „107 . og 108 . gr . sáttmálans“ komi „61 . og 62 . gr . EES-samningsins“,

c) Í stað hugtaksins „3 . mgr . 107 . gr . sáttmálans“ komi „3 . mgr . 61 . gr . EES-samningsins“,

d) Í stað hugtaksins „stafl . a) í 3 . mgr . 107 . gr . sáttmálans“ komi „stafl . a) í 3 . mgr . 61 . gr . EES-
samningsins“,

e) Í stað hugtaksins „stafl . c) í 3 . mgr . 107 . gr . sáttmálans“ komi „stafl . c) í 3 . mgr . 61 . gr . EES-
samningsins“,

f) Í stað hugtaksins „3 . mgr . 108 . gr . sáttmálans“ komi, að því er varðar EFTA-ríkin, „3 . mgr . 1 . gr . 
I . hluta bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól“,

g) Í stað hugtaksins „samrýmanlegur innri markaðnum“ komi „samrýmanlegur framkvæmd EES-
samningsins“,

h) Í stað hugtaksins „aðildarríki“ komi „aðildarríki ESB eða EFTA-ríki“ .

i) Í stað hugtaksins „framkvæmdastjórn“ komi „lögbær eftirlitsstofnun í skilningi 62 . gr . EES-
samningsins“,

j) Í stað hugtaksins „I . viðauki við sáttmálann“ komi „talinn upp í viðbætinum við þennan viðauka og 
fellur undir gildissvið EES-samningsins“,

k) Í stað hugtaksins „skrár Sambandsins“ komi „skrár á yfirráðasvæðum sem falla undir EES-
samninginn“,

l) Í stað hugtaksins „fjárframlög Sambandsins“ komi „fjárframlög Sambandsins eða EES“,

(1) Stjtíð . ESB L 187, 26 .6 .2014, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 214, 9 .8 .2008, bls . 3 .
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m) Í stað hugtaksins „lög Sambandsins“ komi „EES-samningurinn“,

n) Þó að vísað sé til löggjafar Sambandsins þýðir það ekki að EFTA-ríkjunum sé skylt að hlíta 
ákvæðum þeirrar löggjafar hafi hún ekki verið felld inn í samninginn .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr . 651/2014, 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 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (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 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .




