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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 197/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 

21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir 

sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð 

um aukaafurðir úr dýrum) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2010 frá 

7. september 2010 um breytingu á VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs-

ins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 

25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um 

heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar 

til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og 

hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum sam-

kvæmt þeirri tilskipun (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 

29. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr 

dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðs-

ins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með 

dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 

13. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir 

úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar 

ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með 

dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (5).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 237, 8.9.2010, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 3. 

(5) Stjtíð. ESB L 314, 14.11.2012, bls. 5. 

2017/EES/19/01 
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6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 

14. júní 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á  

tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 

3. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr 

dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum (7). 

8) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 fellur úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (8), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að 

fella hana úr EES-samningnum. 

9) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 falla úr gildi reglugerðir framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 811/2003 (9), (EB) nr. 878/2004 (10), (EB) nr. 79/2005 (11), (EB) 

nr. 92/2005 (12), (EB) nr. 181/2006 (13), (EB) nr. 197/2006 (14), (EB) nr. 1192/2006 (15), (EB) 

nr. 2007/2006 (16) og ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/EB (17), 2003/324/EB (18) og 

2004/407/EB (19), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella þær úr 

EES-samningnum. 

10) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

11) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði I. kafla I. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Texti liðar 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002) í hluta 7.1 hljóði svo: 

„32009 R 1069: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um 

heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) 

(Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1). 

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

a) Dagsetningin sem um getur í 55. gr. skal, að því er EFTA-ríkin varðar, vera gildistökudagur 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem fellir reglugerð (EB) nr. 1069/2009 inn í  

EES-samninginn. 

b) Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangs-

orðanna.“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009) í  

hluta 7.1: 

  

(6) Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 11. 

(7) Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 33. 

(8) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(9) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14. 

(10) Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 62. 

(11) Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2005, bls. 46. 

(12) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27. 

(13) Stjtíð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31. 

(14) Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13. 

(15) Stjtíð. ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10. 

(16) Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98. 

(17) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 32. 

(18) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37. 

(19) Stjtíð. ESB L 151, 30.4.2004, bls. 11. 
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„9c. 32011 R 0142: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðis-

reglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og 

hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum  

samkvæmt þeirri tilskipun (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1), 

 eins og henni var breytt með: 

– 32011 R 0749: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 29. júlí 

2011 (Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 3), 

– 32012 R 1063: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 

13. nóvember 2012 (Stjtíð. ESB L 314, 14.11.2012, bls. 5), 

– 32013 R 0555: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 14. júní 

2013 (Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 11), 

– 32014 R 0592: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 

2014 (Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 33). 

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

a) Orðin „eða til Noregs“ komi á eftir orðunum „ætlunin er að senda til aðildarríkis sem  

tilgreint er í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 546/2006“ í fyrirmyndum að heilbrigðis-

vottorðum í XV. viðauka. 

b) Orðin „eða Svalbarða“ bætist við á eftir orðunum „töflu 2“ í c-lið 1. þáttar II. kafla XIV. við-

auka. 

Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangs-

orðanna.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1069/2009. (ESB) nr. 790/2010, (ESB) nr. 142/2011, (ESB) 

nr. 749/2011, (ESB) nr. 1063/2012, (ESB) nr. 555/2013 og (ESB) nr. 592/2014, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

 

  

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá 

25. september 2015 sem fellir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 inn í EES-samninginn  

„Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 142/2011 fjalla um útflutning á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis til þriðju landa. Upptaka þessara reglugerða er með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins.“ 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 198/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 

14. mars 2013 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglu-

gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar 

aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðis-

eftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (1), sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 24.8.2013, bls. 44. 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32013 R 0294: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 (Stjtíð. 

ESB L 98, 6.4.2013, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 24.8.2013, bls. 44.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar nr. 294/2013, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 

24.8.2013, bls. 44, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 197/2015 frá 25. september 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 98, 6.4.2013, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017 bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 30.3.2017, bls. 1. 

2017/EES/19/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 199/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2013 frá 25. júlí 

2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar upplýsingar um velferð dýra í 

tilteknum fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32013 R 0717: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2013 frá 25. júlí 2013 (Stjtíð. 

ESB L 201, 26.7.2013, bls. 31).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 717/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 197/2015 frá 25. september 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 31. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017 bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 30.3.2017, bls. 1. 

2017/EES/19/03 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 200/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/9 frá 6. janúar 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og 

afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 

97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum 

og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0009: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/9 frá 6. janúar 2015 (Stjtíð. ESB 

L 3, 7.1.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/9, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 197/2015 frá 25. september 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017 bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 30.3.2017, bls. 1. 

2017/EES/19/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 201/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 483/2014 frá 8. maí 2014 um verndarráðstafanir vegna skitu í svínum af völdum deltakórónu-

veiru að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði 

og blóðvökva úr svínum til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„9d. 32014 R 0483: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2014 frá 8. maí 

2014 um verndarráðstafanir vegna skitu í svínum af völdum deltakórónuveiru að því er varðar 

dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr 

svínum til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín (Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 52).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 483/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr.197/2015 frá 25. september 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 52. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017 bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 30.3.2017, bls. 1. 

2017/EES/19/05 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 202/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/186 frá 6. febrúar 

2015 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er 

varðar hámarksgildi fyrir arsen, flúor, blý, kvikasilfur, endósúlfan og fræ af Ambrosia-

tegundum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunar-

ákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 33. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB) í II. kafla 

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0186: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/186 frá 6. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 31, 7.2.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/186, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 31, 7.2.2015, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/06 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 203/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/661 

frá 28. apríl 2015 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, 

sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis 

sp. nov. DSM 26702, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur og aukategundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo France 

S.A.S.) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/662 

frá 28. apríl 2015 um leyfi fyrir L-karnitíni og L-karnitín L-tartrati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/722 

frá 5. maí 2015 um leyfi fyrir táríni sem fóðuraukefni fyrir dýr af hundaætt, kattaætt og marðarætt 

og fisktegundir sem eru kjötætur (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/723 

frá 5. maí 2015 um leyfi fyrir bíótíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/724 

frá 5. maí 2015 um leyfi fyrir retínýlasetati, retínýlpalmítati og retínýlprópíónati sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (5), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2015, bls. 19. 

6) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunar-

ákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtensteins. 

7) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 130. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/518) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 110, 29.4.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 110, 29.4.2015, bls. 5. 

(3) Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 18. 

(4) Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 22. 

(5) Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 25. 

2017/EES/19/07 
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„131. 32015 R 0661: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/661 frá 28. apríl 

2015 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru 

framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. 

nov. DSM 26702, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur og aukategundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo 

France S.A.S.) (Stjtíð. ESB L 110, 29.4.2015, bls. 1). 

132. 32015 R 0662: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/662 frá 28. apríl 

2015 um leyfi fyrir L-karnitíni og L-karnitín L-tartrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýra-

tegundir (Stjtíð. ESB L 110, 29.4.2015, bls. 5). 

133. 32015 R 0722: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/722 frá 5. maí 

2015 um leyfi fyrir táríni sem fóðuraukefni fyrir dýr af hundaætt, kattaætt og marðarætt og 

fisktegundir sem eru kjötætur (Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 18). 

134. 32015 R 0723: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/723 frá 5. maí 

2015 um leyfi fyrir bíótíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, 

bls. 22). 

135. 32015 R 0724: framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/724 frá 5. maí 2015 

um leyfi fyrir retínýlasetati, retínýlpalmítati og retínýlprópíónati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 25), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 

130, 28.5.2015, bls. 19.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/661, (ESB) 2015/662, (ESB) 2015/722, 

(ESB) 2015/723 og (ESB) 2015/724, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2015, bls. 19, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 19/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 204/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/165 frá 3. febrúar 

2015 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að 

því er varðar hámarksgildi leifa fyrir mjólkursýru, Lecanicillium muscarium af stofni Ve6, 

kítósanhýdróklóríð og Equisetum arvense L. í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/401 frá 

25. febrúar 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, krómafenósíð, sýasófamíð,  

díkamba, dífenókónasól, fenpýrasamín, flúasínam, formetanat, nikótín, penkónasól, pýmetrósín, 

pýraklóstróbín, táflúvalínat og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (2). 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

4) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.  

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0165: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/165 frá 3. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 28, 4.2.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0401: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/401 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 114).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0165: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/165 frá 3. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 28, 4.2.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0401: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/401 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 114).“ 

  

(1) Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 114. 

2017/EES/19/08 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/165 og (ESB) 2015/401, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 19/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 205/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/399 frá 

25. febrúar 2015 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1,4-dímetýlnaftalín, benfúrakarb, 

karbófúran, karbósúlfan, etefón, fenamídón, fenvalerat, fenhexamíð, fúraþíókarb, imasapýr, 

malaþíón, píkoxýstróbín, spírótetramat, tepraloxýdím og trífloxýstróbín í eða á tilteknum 

afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/400 frá 

25. febrúar 2015 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir beinaolíu, kolsýring, sýpródiníl,  

dódemorf, ípródíón, metaldehýð, metasaklór, paraffínolíu (CAS 64742-54-7), jarðolíur (CAS 

92062-35-6) og própargít í eða á tilteknum vörum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/552 frá 7. apríl 

2015 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1,3-díklórprópen, bífenox, dímetenamíð-P, 

próhexadíón, tólýlflúaníð og tríflúralín í eða á tilteknum afurðum (3), sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 94, 10.4.2015, bls. 8. 

4) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

5) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.  

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0399: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/399 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0400: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/400 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 56), 

  

(1) Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 56. 

(3) Stjtíð. ESB L 92, 8.4.2015, bls. 20. 

2017/EES/19/09 
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– 32015 R 0552: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/552 frá 7. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 92, 8.4.2015, bls. 20), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 94, 10.4.2015, bls. 8.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0399: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/399 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0400: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/400 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 71, 14.3.2015, bls. 56), 

– 32015 R 0552: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/552 frá 7. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 92, 8.4.2015, bls. 20), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 94, 10.4.2015, bls. 8.“

  

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/399, (ESB) 2015/400 og (ESB) 2015/552, sbr. leiðrétt-

ingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 94, 10.4.2015, bls. 8, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 19/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 206/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/603 frá 13. apríl 

2015 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-naftýloxýediksýru, asetóklór, klórpíkrín, 

díflúfeníkan, flúrprimídól, flútólaníl og spínósað í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0603: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/603 frá 13. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 100, 17.4.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0603: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/603 frá 13. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 100, 17.4.2015, bls. 10).“  

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/603, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 100, 17.4.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/10 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 



Nr. 19/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 207/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 1322/2014 frá 19. september 2014 um viðbætur og breytingar við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 167/2003 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna 

viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði II. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 1322: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 frá 19. 

september 2014 (Stjtíð. ESB L 364, 18.12.2014, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013): 

„40a. 32014 R 1322: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 frá 

19. september 2014 um viðbætur og breytingar við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 167/2003 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna viðurkenn-

ingar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. ESB L 364, 18.12.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1322/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 9/2015 frá 25. febrúar 2015 (2), hvort sem ber upp síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 364, 18.12.2014, bls. 1. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2016, bls. 15, og EES-viðbæti við Stjtíð. ESB nr. 21, 7.4.2016, bls. 13. 

2017/EES/19/11 
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4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 



Nr. 19/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 208/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/254 frá 

11. febrúar 2015 um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/5/EBE um aðstoð við framkvæmdastjórn-

ina og samstarf af hálfu aðildarríkjanna um vísindalegar athuganir á sviði matvæla (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar (ESB) 2015/254 fellur úr gildi tilskipun ráðsins 93/5/EBE (2), en 

sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda að  

því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og fram kemur í 

inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Texti liðar 54g (tilskipun ráðsins 93/5/EBE ) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn hljóði svo: 

„54g. 32015 L 0254: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/254 frá 11. febrúar 2015 um  

niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/5/EBE um aðstoð við framkvæmdastjórnina og samstarf af 

hálfu aðildarríkjanna um vísindalegar athuganir á sviði matvæla (Stjtíð. ESB L 43, 18.2.2015, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/254, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 43, 18.2.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. EB L 52, 4.3.1993, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 



Nr. 19/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 209/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/639 frá 23. apríl 

2015 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að 

því er varðar notkun á kísildíoxíði (E 551) í pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólý-

etýlenglýkól (E 1209) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/647 frá 24. apríl 

2015 um breytingu og leiðréttingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun tiltekinna matvælaaukefna (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/648 frá 24. apríl 

2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því 

er varðar að taka bragðefnið N-etýl-(2E,6Z)-nónadíenamíð af skrá Sambandsins (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/649 frá 24. apríl 

2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og 

viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar notkun á 

L-lefsíni sem burðarefni fyrir borðsætuefni í töfluformi (4). 

5) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda að því 

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og fram kemur í inngangs-

orðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechten-

steins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008): 

„– 32015 R 0639: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/639 frá 23. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 106, 24.4.2015, bls. 16), 

– 32015 R 0647: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/647 frá 24. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 1), 

  

(1) Stjtíð. ESB L 106, 24.4.2015, bls. 16. 

(2) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 15. 

(4) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 17. 

2017/EES/19/13 
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– 32015 R 0649: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/649 frá 24. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 17).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008): 

„– 32015 R 0648: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/648 frá 24. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 15).“ 

3.  Eftirfarandi undirliður bætist við í 69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012): 

„– 32015 R 0649: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/649 frá 24. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/639, (ESB) 2015/647, (ESB) 2015/648 og (ESB) 

2015/649, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 19/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 210/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/539 frá 31. mars 

2015 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á  

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð (ESB)  

nr. 432/2012 (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda að  

því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og fram kemur í 

inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 432/2012): 

„– 32015 R 0539: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/539 frá 31. mars 2015 

(Stjtíð. ESB L 88, 1.4.2015, bls. 7).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 98. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/402): 

„99. 32015 R 0539: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/539 frá 31. mars 2015 um 

leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu 

né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 432/2012 (Stjtíð. 

ESB L 88, 1.4.2015, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/539, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 88, 1.4.2015, bls. 7. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/14 
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4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 



Nr. 19/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 211/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/446 

frá 17. mars 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið  

baríumselenat (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist í 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010) í 

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0446: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/446 frá 17. mars 

2015 (Stjtíð. ESB L 74, 18.3.2015, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/446, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 74, 18.3.2015, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 212/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/565 frá 8. apríl 

2015 um breytingu á tilskipun 2006/86/EB að því er varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi 

kóðun vefja og frumna úr mönnum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/566 frá 8. apríl 

2015 um framkvæmd tilskipunar 2004/23/EB að því er varðar verklagsreglur til að sannprófa hvort 

gæða- og öryggiskröfur varðandi innflutta vefi og frumur eru sambærilegar (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við í lið 15z (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/86/EB): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 L 0565: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/565 frá 8. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 93, 9.4.2015, bls. 43).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014): 

„17. 32015 L 0566: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/566 frá 8. apríl 2015 um fram-

kvæmd tilskipunar 2004/23/EB að því er varðar verklagsreglur til að sannprófa hvort gæða- og 

öryggiskröfur varðandi innflutta vefi og frumur eru sambærilegar (Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, 

bls. 56).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipana (ESB) 2015/565 og (ESB) 2015/566, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 43. 

(2) Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 56. 

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

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 213/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 frá 

16. apríl 2014 um klínískar prófanir á mannalyfjum og niðurfellingu á tilskipun 2001/20/EB (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 fellur úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2001/20/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana 

úr EES-samningnum sex mánuðum eftir birtingu tilkynningarinnar sem um getur í 3. mgr. 82. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, en þó eigi fyrr en 28. maí 2016. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 17. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/566): 

„18. 32014 R 0536: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 frá 16. apríl 2014 um 

klínískar prófanir á mannalyfjum og niðurfellingu á tilskipun 2001/20/EB (Stjtíð. ESB L 158, 

27.5.2014, bls. 1).“ 

2. Texti liðar 15o (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB) falli brott sex mánuðum eftir birt-

ingu tilkynningarinnar sem um getur í 3. mgr. 82. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, en þó eigi fyrr 

en 28. maí 2016. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 1. 

(2) Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 214/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/646 

frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

bakteríuræktanir sem eru ætlaðar til að draga úr lífrænum föstum efnum og sem á að setja á markað 

í því skyni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/655 

frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012  

um samsetningar, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, sem settar eru á markað til að verjast 

moskítóflugum (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 12nnc (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2014/402/ESB) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12nnd. 32015 D 0646: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/646 frá 23. apríl 

2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

bakteríuræktanir sem eru ætlaðar til að draga úr lífrænum föstum efnum og sem á að setja á 

markað í því skyni (Stjtíð. ESB L 106, 24.4.2015, bls. 79). 

12nne. 32015 D 0655: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/655 frá 23. apríl 

2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um  

samsetningar, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, sem settar eru á markað til að verjast  

moskítóflugum (Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 75).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2015/646 og (ESB) 2015/655, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 106, 24.4.2015, bls. 79. 

(2) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 75. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/18 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 215/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/863 frá 

31. mars 2015 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB að 

því er varðar skrána yfir efni sem sæta takmörkunum (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB) í XV. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 0863: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/863 frá 31. mars 2015 

(Stjtíð. ESB L 137, 4.6.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar tilskipunar (ESB) 2015/863, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 137, 4.6.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 216/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/56/ESB frá 

20. nóvember 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB um rafhlöður 

og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma að því er varðar setningu á markað á færanlegum 

rafhlöðum og rafgeymum, sem innihalda kadmíum, til notkunar í vélknúin, snúrulaus handverkfæri 

og á hnapparafhlöðum með lítið kvikasilfurinnihald og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/603/EB (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2013/56/ESB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/603/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr 

EES-samningnum. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við í lið 12x (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB): 

„– 32013 L 0056: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/56/ESB frá 20. nóvember 2013 

(Stjtíð. ESB L 329, 10.12.2013, bls. 5). 

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

Ákvæði 17. gr. taka ekki til Liechtenstein.“ 

2. Texti liðar 12zt (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/603/EB) falli brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/56/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 329, 10.12.2013, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 206, 8.8.2009, bls. 13. 

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

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 217/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 

frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert 

er að skipta út (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzs (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/553) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„13zzzzt. 32015 R 0408: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 

11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem 

ráðgert er að skipta út (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/408, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 218/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 920/2013 frá 24. september 2013 um tilnefningu tilkynntra aðila og eftirlit með þeim samkvæmt 

tilskipun ráðsins 90/385/EBE um virk, ígræðanleg lækningatæki og tilskipun ráðsins 93/42/EBE 

um lækningatæki (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/473/ESB frá 24. september 

2013 um úttektir og möt sem framkvæmd eru af tilgreindum aðilum á sviði lækningatækja (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XXX. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 9. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 207/2012): 

„10. 32013 R 0920: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2013 frá 

24. september 2013 um tilnefningu tilkynntra aðila og eftirlit með þeim samkvæmt tilskipun 

ráðsins 90/385/EBE um virk, ígræðanleg lækningatæki og tilskipun ráðsins 93/42/EBE um 

lækningatæki (Stjtíð. ESB L 253, 25.9.2013, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 1. lið (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/172/ESB) undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF“: 

„2. 32013 H 0473: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/473/ESB frá 24. september 2013 um 

úttektir og möt sem framkvæmd eru af tilgreindum aðilum á sviði lækningatækja (Stjtíð. ESB  

L 253, 25.9.2013, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 920/2013 og tilmæla 2013/473/ESB, sem 

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

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 253, 25.9.2013, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 253, 25.9.2013, bls. 27. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/22 
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4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 219/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/54/ESB frá 16. apríl 

2014 um ráðstafanir til að greiða fyrir því að launþegar geti nýtt sér þau réttindi sem þeir hafa í 

tengslum við frjálsa för launþega (1). 

2) V. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við á eftir 7. lið (fallinn brott) V. viðauka við EES-samninginn: 

„8. 32014 L 0054: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/54/ESB frá 16. apríl 2014 um ráðstafanir 

til að greiða fyrir því að launþegar geti nýtt sér þau réttindi sem þeir hafa í tengslum við frjálsa för 

launþega (Stjtíð. ESB L 128, 30.4.2014, bls. 8). 

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

a) Orðin „ríkisborgarar aðildarríkja ESB og EFTA-ríkjanna“ komi í stað orðanna „borgarar 

Sambandsins“. 

b) Orðið „launþegar“ komi í stað orðanna „launþegar í Sambandinu“. 

c) Orðin „28. gr. EES-samningsins“ komi í stað orðanna „45. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins“ í 1. og 3 gr. 

d) Orðin „reglur um frjálsa för launþega samkvæmt EES-samningnum“ komi í stað orðanna „reglur 

Sambandsins um frjálsa för launþega“ í 4. gr. 

e) Orðin „EES-samningurinn“ komi í stað orðanna „lög Sambandsins“ í 6. gr. 

f) Orðin „21. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og“ í 7. gr. gilda ekki.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/54/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 128, 30.4.2014, bls. 8. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/23 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 220/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og  

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/750 

frá 8. maí 2015 um samræmingu á tíðnisviðinu 1452 -1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær 

um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu innan Sambandsins (1). 

2) XI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 5czj (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2014/641/ESB) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czk. 32015 D 0750: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/750 frá 8. maí 

2015 um samræmingu á tíðnisviðinu 1452 -1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að 

veita rafræna fjarskiptaþjónustu innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 119, 12.5.2015, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/750, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 119, 12.5.2015, bls. 27. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 221/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/974 

frá 17. júní 2015 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og 

skipgengum vatnaleiðum (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 13c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB) í  

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 D 0974: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/974 frá 17. júní 

2015 (Stjtíð. ESB L 157, 23.6.2015, bls. 53).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/974, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 157, 23.6.2015, bls. 53. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 222/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/653 frá 24. apríl 

2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 24f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB) í  

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 0653: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/653 frá 24. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 107, 25.4.2015, bls. 68).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/653, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 68. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/26 



30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/45 

 3
0

.3
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 1
9
/4

5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 223/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1299/2014 frá 

18. nóvember 2014 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar undirkerfið „grunn-

virki“ í járnbrautarkerfinu í Sambandinu (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37ac (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/217/EB) og í 

lið 37dg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/275/ESB): 

„– 32014 R 1299: reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1299/2014 frá 18. nóvember 

2014 (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 37n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 321/2013): 

„37o. 32014 R 1299: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1299/2014 frá 18. nóvember 

2014 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar undirkerfið „grunnvirki“ í járn-

brautarkerfinu í Sambandinu (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 1).“ 

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

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 7.7.19.11 í viðaukanum: 

7.7.20 Séreinkenni norska kerfisins 

7.7.20.1 Bil milli spormiðju og brautarpallskant (4.2.9.3) 

 P-tilvik 

Eins og fram kemur í lið 4.2.9.3(1), skal reikna fjarlægð milli spormiðju og brautar-

pallskants samsíða akstursfletinum (bq), eins og hann er skilgreindur í 12. kafla EC 15273-

3:2013, með eftirfarandi gildum fyrir heimila viðbótar skögun (Skin): 

a) á innri hluta ferilsins: Skin = 40,5/R 

b) á ytri hluta ferilsins: Skin = 31,5/R“ 

  

(1) Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 1. 

2017/EES/19/27 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1299/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/47 

 3
0

.3
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 1
9
/4

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 224/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/302 frá 

25. febrúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 454/2011 um tækniforskrift um rekstrar-

samhæfi að því er varðar undirkerfið „fjarvirknibúnaður fyrir farþegaflutninga“ í samevrópska 

járnbrautakerfinu (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37dj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 454/2011) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0302: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/302 frá 25. febrúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 55, 26.2.2015, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/302, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 26.2.2015, bls. 2. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 225/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1300/2014 frá 

18. nóvember 2014 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar aðgengi fatlaðra og 

hreyfihamlaðra einstaklinga að járnbrautarkerfi í Sambandinu (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37m (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/164/EB): 

„– 32014 R 1300: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1300/2014 frá 18. nóvember 

2014 (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 110).“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 37m (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/164/EB): 

„37ma. 32014 R 1300: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1300/2014 frá 18. nóvember 

2014 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar aðgengi fatlaðra og  

hreyfihamlaðra einstaklinga að járnbrautarkerfi í Sambandinu (Stjtíð. ESB L 356, 

12.12.2014, bls. 110).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1300/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

sem fellir tilskipun 2012/34/ESB (2) inn í EES-samninginn, hvort sem ber upp síðar.  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 110. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 343, 14.12.2012, bls. 32. 

2017/EES/19/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 226/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1329 frá 31. júlí 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar starfrækslu flugrekenda í 

Sambandinu á loftförum sem eru skráð í þriðja landi (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66nf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1329: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1329 frá 31. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 206, 1.8.2015, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1329, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 206, 1.8.2015, bls. 21. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 227/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1088 frá 3. júlí 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar tilslakanir á verklagsreglum 

um viðhald loftfara í almannaflugi (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 66q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014) í  

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1088: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1088 frá 3. júlí 2015. (Stjtíð. 

ESB L 176, 7.7.2015, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1088, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 176, 7.7.2015, bls. 4. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 228/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 73/2010 frá 

26. janúar 2010 um kröfur um gæði flugmálagagna og flugmálaupplýsinga fyrir samevrópska 

loftrýmið (1). 

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

nr. 1029/2014 frá 26. september 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 73/2010 um kröfur um 

gæði flugmálagagna og flugmálaupplýsinga fyrir samevrópska loftrýmið (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 66wn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„66wo. 32010 R 0073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 73/2010 frá 26. janúar 2010 um 

kröfur um gæði flugmálagagna og flugmálaupplýsinga fyrir samevrópska loftrýmið (Stjtíð. ESB 

L 23, 27.1.2010, bls. 6), eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 1029: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1029/2014 

frá 26. september 2014 (Stjtíð. ESB L 284, 30.9.2014, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 73/2010 og framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 1029/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2010, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.9.2014, bls. 9. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 229/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB  

frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun) 

(endurútgefin) (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 158, 19.6.2012, bls. 25. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/115/ESB 

frá 10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða landsbundnar umbreytingaráætlanir sem um 

getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/119/ESB 

frá 10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða leiðbeiningar um söfnun upplýsinga og gerð 

tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni og um gæðatryggingu þeirra sem um getur í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (3), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 328, 28.11.2012, bls. 27. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/134/ESB 

frá 28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á gleri (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/135/ESB 

frá 28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á járni og 

stáli (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/249/ESB 

frá 7. maí 2012 um ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/795/ESB 

frá 12. desember 2012 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu 

gera aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og  

ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá 

11. febrúar 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17. 

(2) Stjtíð. ESB L 52, 24.2.2012, bls. 12. 

(3) Stjtíð. ESB L 63, 2.3. 2012, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 70, 8.3. 2012, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 70, 8.3. 2012, bls. 63. 

(6) Stjtíð. ESB L 123, 9.5. 2012, bls. 44. 

(7) Stjtíð. ESB L 349, 19.12. 2012, bls. 57. 

(8) Stjtíð. ESB L 45, 16.2. 2013, bls. 13. 

2017/EES/19/33 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/163/ESB 

frá 26. mars 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskip-

un Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á sementi, kalki 

og magnesíumoxíði (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB 

frá 9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt til-

skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/687/ESB 

frá 26. september 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á  

pappírsdeigi, pappír og pappa (11), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 348, 4.12.2014, 

bls. 30. 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB 

frá 9. október 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna hreinsunar á jarðolíu og 

gasi (12), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2015, bls. 35. 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/768/ESB 

frá 30. október 2014 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu 

gera aðgengilegar að því er varðar samþætta mengunarvarnatækni sem notuð er í jarðolíu- og 

gashreinsunarstöðvum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (13). 

14) Tilskipanir ráðsins 89/369/EBE (14), 89/429/EBE (15) og 94/67/EB (16), sem hafa verið felldar inn í 

EES-samninginn, voru felldar úr gildi samkvæmt ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2000/76/EB (17), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella tilvísanir í 

tilskipanir 89/369/EBE, 89/429/EBE og 94/67/EB úr EES-samningnum. 

15) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2010/75/ESB falla úr gildi tilskipanir ráðsins 78/176/EBE (18), 

82/883/EBE (19), 92/112/EBE (20) og 1999/13/EB (21) og tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 

200/76/EB og 2008/1/EB (22), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að 

fella þær úr EES-samningnum. 

16) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/631/ESB (23), sem hefur verið felld inn í 

EES-samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

17) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2010/75/ESB fellur úr gildi, frá og með 1. janúar 2016, tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB (24), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og 

ber því að fella hana úr EES-samningnum frá og með 1. janúar 2016. 

18) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.  

  

(9) Stjtíð. ESB L 100, 9.4. 2013, bls. 1. 

(10) Stjtíð. ESB L 332, 11.12. 2013, bls. 34. 

(11) Stjtíð. ESB L 284, 30.9. 2014, bls. 76. 

(12) Stjtíð. ESB L 307, 28.10. 2014, bls. 38. 

(13) Stjtíð. ESB L 315, 1.11.2014, bls. 15. 

(14) Stjtíð. EB L 163, 14.6.1989, bls. 32. 

(15) Stjtíð. EB L 203, 15.7.1989, bls. 50. 

(16) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 34. 

(17) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 91. 

(18) Stjtíð. EB L 54, 25.2.1978, bls. 19. 

(19) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 1. 

(20) Stjtíð. EB L 409, 31.12.1992, bls. 11. 

(21) Stjtíð. EB L 85, 29.3.1999, bls. 1. 

(22) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8. 

(23) Stjtíð. ESB L 247, 24.9.2011, bls. 47. 

(24) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 1. 
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ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XX. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Liðir 1f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/1/EB) til 1fd (framkvæmdarákvörðun  

framkvæmdastjórnarinnar 2011/631/ESB) hljóði svo: 

„1f. 32010 L 0075: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um 

losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun) (endurútgefin) (Stjtíð. ESB  

L 334, 17.12.2010, bls. 17), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 158, 19.6.2012, bls. 25. 

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

Við upptöku tilskipunarinnar í samning þennan eru engin stór brennsluver, sorpbrennslustöðvar 

eða sorpsambrennslustöðvar, eða stöðvar sem framleiða títandíoxíð, eins og um getur í III.,  

IV. og VI. kafla tilskipunarinnar, starfrækt í Liechtenstein. Liechtenstein mun hlíta tilsvarandi 

ákvæðum ef og þegar slík ver og stöðvar hefja rekstur. 

1fa. 32012 D 0115: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/115/ESB frá 10. febrúar 

2012 um setningu reglna sem varða landsbundnar umbreytingaráætlanir sem um getur í tilskip-

un Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (Stjtíð. ESB L 52, 24.2.2012, 

bls. 12). 

1fb. 32012 D 0119: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/119/ESB frá 10. febrúar 

2012 um setningu reglna sem varða leiðbeiningar um söfnun upplýsinga og gerð tilvísunarskjala 

um bestu, fáanlegu tækni og um gæðatryggingu þeirra sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (Stjtíð. ESB L 63, 2.3. 2012, bls. 1), sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 328, 28.11.2012, bls. 27. 

1fc. 32012 D 0134: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/134/ESB frá 28. febrúar 

2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á gleri (Stjtíð. ESB L 70, 

8.3. 2012, bls. 1). 

1fd. 32012 D 0135: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/135/ESB frá 28. febrúar 

2012 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á járni og stáli (Stjtíð. 

ESB L 70, 8.3. 2012, bls. 63). 

1fe. 32012 D 0249: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/249/ESB frá 7. maí 

2012 um ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (Stjtíð. ESB L 123, 9.5. 2012, bls. 44). 

1ff. 32012 D 0795: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/795/ESB frá 

12. desember 2012 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu 

gera aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (Stjtíð. ESB L 349, 19.12. 2012, bls. 57). 

1fg. 32013 D 0084: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá 11. febrúar 

2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum (Stjtíð. 

ESB L 45, 16.2. 2013, bls. 13). 

1fh. 32013 D 0163: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/163/ESB frá 26. mars 

2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á sementi, kalki og  

magnesíumoxíði (Stjtíð. ESB L 100, 9.4. 2013, bls. 1). 
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1fi. 32013 D 0732: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá 

9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalífram-

leiðslu (Stjtíð. ESB L 332, 11.12. 2013, bls. 34). 

1fj. 32014 D 0687: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/687/ESB frá 

26. september 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna framleiðslu á 

pappírsdeigi, pappír og pappa (Stjtíð. ESB L 284, 30.9. 2014, bls. 76), sbr. leiðréttingar sem  

birtust í Stjtíð. ESB L 348, 4.12.2014, bls. 30. 

1fk. 32014 D 0738: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB frá 9. október 

2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna hreinsunar á jarðolíu og gasi (Stjtíð. 

ESB L 307, 28.10. 2014, bls. 38), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2015, 

bls. 35. 

1fl. 32014 D 0768: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/768/ESB frá 

30. október 2014 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu 

gera aðgengilegar að því er varðar samþætta mengunarvarnatækni sem notuð er í jarðolíu- og  

gashreinsunarstöðvum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (Stjtíð. 

ESB L 315, 1.11. 2014, bls. 15).“ 

2. Texti 20. liðar (tilskipun ráðsins 89/369/EBE), 21. liðar (tilskipun ráðsins 89/429/EBE), liðar 21ab 

(tilskipun ráðsins 1999/13/EB), liðar 21b (tilskipun ráðsins 94/67/EB), 28. liðar (tilskipun ráðsins 

78/176/EBE), 30. liðar (tilskipun ráðsins 82/883/EBE), liðar 32b (tilskipun ráðsins 92/112/EBE) og 

liðar 32f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB) og viðbætirinn falli brott. 

3. Texti liðar 19a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB) falli brott frá og með 1. janúar 

2016. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2010/75/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 158, 

19.6.2012, bls. 25, og framkvæmdarákvarðana 2012/115/ESB, 2012/119/ESB, sbr. leiðréttingar sem  

birtust í Stjtíð. ESB L 328, 28.11.2012, bls. 27, 2012/134/ESB, 2012/135/ESB, 2012/249/ESB, 

2012/795/ESB, 2013/84/ESB, 2013/163/ESB, 2013/732/ESB, 2014/687/ESB, sbr. leiðréttingar sem  

birtust í Stjtíð. ESB L 348, 4.12.2014, bls. 30, 2014/738/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB  

L 62, 6.3.2015, bls. 35, og 2014/768/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 230/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 660/2014 frá 

15. maí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1234/2014 frá 

18. nóvember 2014 um breytingu á III. viðauka B og V. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 32c (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 R 0660: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 660/2014 frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 189, 27.6.2014, bls. 135), 

– 32014 R 1234: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1234/2014 frá 18. nóvember 2014 

(Stjtíð. ESB L 332, 19.11.2014, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 660/2014 og (ESB) nr. 1234/2014, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 189, 27.6.2014, bls. 135. 

(2) Stjtíð. ESB L 332, 19.11.2014, bls. 15. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 231/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/459 

frá 19. mars 2015 um tilgreiningu tæknilegra eiginleika fyrir sérstakt viðhengi fyrir árið 2016 um 

ungt fólk á vinnumarkaði sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (1). 

2) XXI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18at (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 318/2013) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18au. 32015 R 0459: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/459 frá 19. mars 

2015 um tilgreiningu tæknilegra eiginleika fyrir sérstakt viðhengi fyrir árið 2016 um ungt fólk á 

vinnumarkaði sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 76, 

20.3.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/459, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 76, 20.3.2015, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 232/2015 

frá 25. september 2015 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/245 frá 

16. febrúar 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um 

hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2016 yfir 

aukamarkbreytur varðandi aðgang að þjónustu (1). 

2) XXI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18id (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 112/2013) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18ie. 32015 R 0245: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/245 frá 16. febrúar 2015 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Banda-

lagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2016 yfir aukamarkbreytur 

varðandi aðgang að þjónustu (Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/245, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2015, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/19/36 
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