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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 41/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum  98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1997 frá 5. nóvember 2015 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar 

yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 D 1997: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1997 frá  

5. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 291, 7.11.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/1997, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 291, 7.11.2015, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 42/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1399 frá 17. ágúst 2015 að því er varðar synjun um leyfi fyrir blöndu með Bacillus toyonensis 

(NCIMB 14858T) (áður nefnd Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem 

fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi, eldiskanínur, eldiskjúklinga, fráfærugrísi, eldissvín, gyltur til 

undaneldis og kálfa til eldis og um afturköllun leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. toyoi 

(NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kanínur til undaneldis, um 

breytingu á reglugerðum (EB) nr. 256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 255/2005 og (EB)  

nr. 1200/2005 og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 166/2008, (EB) nr. 378/2009 og 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 288/2013 (1).  

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1399 fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 166/2008 (2) og (EB) nr. 378/2009 (3) ásamt framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 288/2013 (4), sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar 

brott úr samningnum.  

3) 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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögun-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirliður bætist við í liði 1z (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 256/2002), 

1zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 255/2005) og 1zzm (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005): 

„– 32015 R 1399: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1399 frá  

17. ágúst 2015 (Stjtíð. ESB L 217, 18.8.2015, bls. 1).“ 

2.  Eftirfarandi bætist við í lið 1zw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1399: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1399 frá  

17. ágúst 2015 (Stjtíð. ESB L 217, 18.8.2015, bls. 1).“ 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 217, 18.8.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 11. 

(3)  Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 3. 

(4)  Stjtíð. ESB L 86, 26.3.2013, bls. 15. 

2017/EES/66/02 
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3. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 152. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1490):  

„153. 32015 R 1399: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1399 frá  

17. ágúst 2015 að því er varðar synjun um leyfi fyrir blöndu með Bacillus toyonensis (NCIMB 

14858T) (áður nefnd Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem 

fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi, eldiskanínur, eldiskjúklinga, fráfærugrísi, eldissvín, gyltur til 

undaneldis og kálfa til eldis og um afturköllun leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. 

toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kanínur til 

undaneldis, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB)  

nr. 255/2005 og (EB) nr. 1200/2005 og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 166/2008, 

(EB) nr. 378/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 288/2013 (Stjtíð. ESB L 217, 

18.8.2015, bls. 1).“ 

4. Texti liðar lzzzzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 166/2008), liðar 1zzzzy (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2009) og 87. liðar (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 288/2013) fellur brott: 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1399, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 43/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1408 frá 19. ágúst 2015 um leyfi fyrir DL-meþíónýl-DL-meþíóníni sem fóðuraukefni fyrir 

fiska og krabbadýr (1).  

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

2015/1414 frá 20. ágúst 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 136/2012 um leyfi 

fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir gæludýr og fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til 

manneldis (2). 

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

2015/1415 frá 20. ágúst 2015 um leyfi fyrir astaxantíni sem fóðuraukefni fyrir fiska, krabbadýr og 

skrautfiska (3).  

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

2015/1416 frá 20. ágúst 2015 um leyfi fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (4).   

5) 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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi bætist við í lið 2zzc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 136/2012):  

„, eins og henni var breytt með:  

– 32015 R 1414: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1414 frá  

20. ágúst 2015 (Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 153. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1399): 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 219, 20.8.2015, bls. 3. 

(2)  Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 3. 

(3)  Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 7. 

(4)  Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 11. 

2017/EES/66/03 
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„154. 32015 R 1408: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1408 frá  

19. ágúst 2015 um leyfi fyrir DL-meþíónýl-DL-meþíóníni sem fóðuraukefni fyrir fiska og 

krabbadýr (Stjtíð. ESB L 219, 20.8.2015, bls. 3). 

155. 32015 R 1415: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1415 frá  

20. ágúst 2015 um leyfi fyrir astaxantíni sem fóðuraukefni fyrir fiska, krabbadýr og 

skrautfiska (Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 7). 

156. 32015 R 1416: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1416 frá  

20. ágúst 2015 um leyfi fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. 

ESB L 220, 21.8.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1408, (ESB) 2015/1414, (ESB) 

2015/1415 og (ESB) 2015/1416, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 44/2016 

frá 18. mars 2016 

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, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2285 frá  

8. desember 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru 

ætlaðar til manneldis, að því er varðar tilteknar kröfur varðandi lifandi samlokur, skrápdýr, 

möttuldýr og sæsnigla, og á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar 

viðmiðanir fyrir matvæli (1).  

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra og matvæli. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra 

og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings 

Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtenstein, 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 Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004) í hluta 

1.1 og 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32015 R 2285: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2285 frá 8. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2015, bls. 2).“  

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzj (framkvæmdarreglugerð (EB) nr. 2073/2005) í XII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2285: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2285 frá 8. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2015, bls. 2).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2285, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2015, bls. 2. 

2017/EES/66/04 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 45/2016 

frá 18. mars 2016 

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, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/2295 frá 9. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar 

skrár yfir samþykktar starfsstöðvar í matvælageiranum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um 

heilbrigði dýra, 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 Liechtenstein, 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 Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 134. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í 

hluta 1.2 og 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2 í I. kafla: 

„– 32015 R 2295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  2015/2295 frá  

9. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 5).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 31k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í 

II. kafla: 

„– 32015 R 2295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  2015/2295 frá  

9. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 5).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  2015/2295 frá  

9. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 5).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2295, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 5. 

2017/EES/66/05 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 46/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB frá 26. febrúar 

2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna varðandi rafsegulsviðssamhæfi (endurútgefin) (1).  

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 

2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem eru ætluð til 

notkunar í hugsanlega sprengifimu lofti (endurútgefin) (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35/ESB frá 26. febrúar 

2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna um að bjóða rafföng fram á markaði sem notuð eru 

innan ákveðinna spennumarka (3). 

4) Tilskipun 2014/30/ESB fellir úr gildi, frá og með 20. apríl 2016, tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2004/108/EB (4), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum frá og með 20. apríl 2016. 

5) Tilskipun 2014/34/ESB fellir úr gildi, frá og með 20. apríl 2016, tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 94/9/EB (5), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum frá og með 20. apríl 2016.  

6) Tilskipun 2014/35/ESB fellir úr gildi, frá og með 20. apríl 2016, tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2006/95/EB (6), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum frá og með 20. apríl 2016. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 7d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB):  

„7e. 32014 L 0030: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi rafsegulsviðssamhæfi (endurútgefin) (Stjtíð. ESB 

L 96, 29.3.2014, bls. 79). 

7f.  32014 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem eru ætluð til notkunar í 

hugsanlega sprengifimu lofti (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 309). 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 79. 

(2)  Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 309. 

(3)  Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 357. 

(4)  Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 24. 

(5)  Stjtíð. EB L 100, 19.4.1994, bls. 1. 

(6)  Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006 bls. 10. 

2017/EES/66/06 
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7g. 32014 L 0035: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

samhæfingu laga aðildarríkjanna um að bjóða rafföng fram á markaði sem notuð eru innan 

ákveðinna spennumarka (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 357).“ 

2. Texti liða 7a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB), 7c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2004/108/EB) og 7d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB) fellur brott frá og með  

20. apríl 2016. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2014/30/ESB, 2014/34/ESB og 2014/35/ESB, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

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

nr. 47/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1725 frá  

28. september 2015 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar 

skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á 

etýlláróýlargínati (E 243) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1739 frá  

28. september 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 járntartrati sem kekkjavarnarefni í salt og staðgönguefni þess (2). 

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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í inngangsorðum XII. 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 1333/2008): 

„– 32015 R 1739: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1739 frá 28. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 253, 30.9.2015, bls. 3).“ 

2.  Eftirfarandi undirliðir bætast við í 69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012): 

„– 32015 R 1725: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1725 frá 28. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 252, 29.9.2015, bls. 12). 

– 32015 R 1739: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1739 frá 28. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 253, 30.9.2015, bls. 3).“ 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 252, 29.9.2015, bls. 12. 

(2)  Stjtíð. ESB L 253, 30.9.2015, bls. 3. 

2017/EES/66/07 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1725 og (ESB) 2015/1739, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

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

nr. 48/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1820 frá 9. október 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

díetýlenglýkólmónóetýletra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1820: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1820 frá 9. október 

2015 (Stjtíð. ESB L 265, 10.10.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1820, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 265, 10.10.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 49/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1258/2013 frá  

20. nóvember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og fíkniefna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi texti bætist við í lið 15x (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32013 R 1258:  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1258/2013 frá 20. nóvember 

2013 (Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 21).“ 

2. Ákvæði b-liðar liðar 15x (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004) skulu aðlöguð 

þannig að „grein 14a“ kemur í stað „15. gr.“ og tilvísunin „30. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 111/2005“ kemur í stað tilvísunarinnar „10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3677/90“. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1258/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 21. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 50/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/2046 frá 16. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Artemisia absinthium L. sem grunnefni í 

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

plöntuverndarvara á markað (1).  

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

2015/2069 frá 17. nóvember 2015 um samþykki fyrir grunnefninu natríumvetniskarbónati, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2).  

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

2015/2082 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Arctium lappa L. (plöntuhluta sem eru 

ofanjarðar) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað (3).  

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

2015/2083 frá 18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Tanacetum vulgare L. sem grunnefni í 

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

plöntuverndarvara á markað (4).  

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

2015/2085 frá 18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu mandestróbíni, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (5).  

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

2015/2233 frá 2. desember 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því 

er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu haloxýfóp-P (6). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 300, 17.11.2015, bls. 6. 

(2)  Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 42. 

(3)  Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 85. 

(4)  Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 87. 

(5)  Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 93. 

(6)  Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2015, bls. 26. 

2017/EES/66/10 



Nr. 66/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.10.2017 

 

1. Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32015 R 2069: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2069 frá  

17. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 42), 

– 32015 R 2085: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2085 frá  

18. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 93), 

– 32015 R 2233: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2233 frá  

2. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2015, bls. 26).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 13zzzzzj (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1397): 

„13zzzzzk. 32015 R 2046: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2046 frá 

16. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Artemisia absinthium L. sem grunnefni í 

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

plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 300, 17.11.2015, bls. 6). 

13zzzzzl. 32015 R 2069: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2069 frá 

17. nóvember 2015 um samþykki fyrir grunnefninu natríumvetniskarbónati, í samræmi 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 42). 

13zzzzzm. 32015 R 2082: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2082 frá 

18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Arctium lappa L. (plöntuhluta sem eru 

ofanjarðar) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, 

bls. 85). 

13zzzzzn. 32015 R 2083: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2083 frá 

18. nóvember 2015 um að samþykkja ekki Tanacetum vulgare L. sem grunnefni í 

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

plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 87). 

13zzzzzo. 32015 R 2085: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2085 frá 

18. nóvember 2015 um samþykki fyrir virka efninu mandestróbíni, í samræmi við 

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2015, bls. 93).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/2046, (ESB) 2015/2069, (ESB) 

2015/2082, (ESB) 2015/2083, (ESB) 2015/2085 og (ESB) 2015/2233, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

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

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 51/2016 

frá 18. mars 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1139 frá 13. júlí 

2015 um breytingu á tilskipun 2012/9/ESB að því er varðar dagsetningu lögleiðingar hennar og 

lokadag umbreytingartímabilsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í fyrsta undirlið 3. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB) í XXV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 1139: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1139 frá 13. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 185, 14.7.2015, bls. 15). 

Ákvæði tilskipunar (ESB) 2015/1139 skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:  

Í 1. mgr. 1. gr. koma orðin „gildistökudag síðustu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um að fella 

inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB“ í stað orðanna „20. maí 2016“, 

að því er varðar EFTA-ríkin.  

Í 2. mgr. 1. gr. koma orðin „þar til einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

um að fella inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB“ í stað orðanna  

„20. maí 2017“, að því er varðar EFTA-ríkin.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1139, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 185, 14.7.2015, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/11 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 52/2016 

frá 18. mars 2016 

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

(Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5. maí 

2015 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur 

varðandi visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæliskápa og 

blástursfrystiskápa, þjöppusamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 6n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189) í IV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„60.  32015 R 1095:  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5.  maí 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæliskápa og 

blástursfrystiskápa, þjöppusamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi (Stjtíð. ESB 

L 177, 8.7.2015, bls. 19).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 26o. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189) í IV. 

viðauka við EES-samninginn: 

„26p.  32015 R 1095: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5.  maí 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæliskápa og 

blástursfrystiskápa, þjöppusamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi (Stjtíð. ESB 

L 177, 8.7.2015, bls. 19).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1095, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2015, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/12 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  



Nr. 66/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.10.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 53/2016 

frá 18. mars 2016 

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

EES-samninginn. 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/702/ESB frá  

7. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2007/131/EB um að heimila samræmda notkun í Bandalaginu á 

tíðnirófi fyrir þráðlausar sendingar að því er varðar búnað sem notast við ofurvíðbandstækni (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5cw (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/131/EB) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi texti bætist við: 

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

Ísland og Noregur skulu undanþegin því að leyfa notkun á tíðnisviðinu 6.0 til 8.0 GHz að því er 

varðar búnað sem notast við ofurvíðbandstækni um borð í loftfari.“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við: 

„– 32014 D 0702: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/702/ESB frá  

7. október 2014 (Stjtíð. ESB L 293, 9.10.2014, bls. 48).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar 2014/702/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 9.10.2014, bls. 48. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 54/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1998 frá 5. nóvember 2015 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum 

grunnkröfum um flugvernd (1). 

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

2015/2426 frá 18. desember 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar 

þriðju lönd sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum 

grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 8005 

frá 16. nóvember 2015 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um 

flugvernd sem innihalda upplýsingar sem um getur í a-lið 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008. 

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 185/2010 (3), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum.  

5) Framkvæmdarákvörðun C(2015) 8005 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 

774, sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 66he (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010): 

„32015 R 1998: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1998 frá 5. nóvember 

2015 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (Stjtíð. 

ESB L 299, 14.11.2015, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 2426: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2426 frá  

18. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 334, 22.12.2015, bls. 5).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 66hf  (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 

lokaútgáfa): 

„C(2015) 8005: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 8005 frá 16. nóvember 

2015 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd sem 

innihalda upplýsingar sem um getur í a-lið 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008.“ 

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 14.11.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 334, 22.12.2015, bls. 5. 

(3)  Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1. 

2017/EES/66/14 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1998 og (ESB)  2015/2426, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

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

nr. 55/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/4 frá 5. janúar 

2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 að því er varðar 

grunnkröfur um umhverfisvernd (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66n (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0004: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/4 frá 5. janúar 2016 (Stjtíð. ESB 

L 3, 6.1.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/4, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 56/2016 

frá 18. mars 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/5 frá 5. janúar 2016 um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 748/2012 að því er varðar framkvæmd grunnkrafna um umhverfisvernd (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66p (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0005: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/5 frá 5. janúar 2016 (Stjtíð. ESB 

L 3, 6.1.2016, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/5, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 57/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2056 frá  

13. nóvember 2015 um breytingu á ákvörðunum 2009/300/EB, 2009/563/EB, 2009/894/EB, 

2011/330/ESB og 2011/337/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við 

veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í liði 2g (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB), 2j 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/300/EB), 2q (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2011/337/ESB), 2s (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/330/ESB) og 2zd (ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/894/EB) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 D 2056: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2056 frá 13. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 300, 17.11.2015, bls. 41).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2015/2056, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 300, 17.11.2015, bls. 41. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 58/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2256 frá  

4. desember 2015 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur 

Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá yfir aðalmarkbreytur (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 18m (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2256: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2256 frá 4. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 321, 5.12.2015, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2256, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 321, 5.12.2015, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 59/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/359 frá 4. mars 

2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar 

hagskýrslur um útgjöld og fjármögnun heilbrigðisþjónustu (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18z5 (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 205/2014) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18z6. 32015 R 0359: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/359 frá 4. mars 2015 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar 

hagskýrslur um útgjöld og fjármögnun heilbrigðisþjónustu (Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2015, bls. 6). 

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

a) Stjórnvöld í Liechtenstein þurfa ekki að taka saman sérstök gögn um þjónustu á dagdeildum í 

lækningaskyni (HC.1.2), endurhæfingu (HC.2.2) og langtímaumönnun sjúklinga á dagdeild 

(heilbrigði)  (HC.3.2) en þau skulu innifalin í gögnum um þjónustu við ferilsjúklinga í 

lækningaskyni (HC.1.3), endurhæfingu ferilsjúklinga (HC.2.3) annars vegar og 

langtímaumönnun ferilsjúklinga (heilbrigði) (HC.3.3) hins vegar. 

b) Stjórnvöld í Liechtenstein þurfa ekki að taka saman gögn um fjármögnunarkerfi fyrirtækja 

(HF.2.3). Sameiginlega EES-nefndin skal endurskoða þessa undanþágu í hvert sinn sem 

tölur, sem stjórnvöld í Liechtenstein leggja fram, sýna að útgjöld fjármálakerfis fyrirtækis í 

Liechtenstein eru óveruleg.“   

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/359, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2015, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/66/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 60/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,  

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2015/2174 frá 24. nóvember 2015 um leiðbeinandi yfirlit yfir þjónustugeira fyrir umhverfistengdar 

vörur og þjónustustarfsemi, snið gagnasendinga vegna evrópskra umhverfisreikninga og 

fyrirkomulag, uppbygging og tíðni gæðaskýrslna samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 691/2011 um evrópska umhverfisreikninga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 27c (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„27ca. 32015 R 2174: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2174 frá  

24. nóvember 2015 um leiðbeinandi yfirlit yfir þjónustugeira fyrir umhverfistengdar vörur og 

þjónustustarfsemi, snið gagnasendinga vegna evrópskra umhverfisreikninga og fyrirkomulag, 

uppbygging og tíðni gæðaskýrslna samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 691/2011 um evrópska umhverfisreikninga (Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2015, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2174, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2015, bls. 17. 

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

nr. 61/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2343 frá  

15. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS-staðla 5 og 7, og alþjóðlega 

reikningsskilastaðla, IAS-staðla 19 og 34 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2343: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2343 frá 15. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 20).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2343, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 20. 

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

nr. 62/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2406  frá  

18. desember 2015  um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 1 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2441  frá 18. 

desember 2015  um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því 

er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 27 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2406: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2406 frá 18. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 333, 25.7.2015, bls. 97), 

– 32015 R 2441: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2441 frá 18. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 336, 25.7.2015, bls. 49).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/2406 og (ESB) 2015/2441, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2015, bls. 97. 

(2)  Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2015, bls. 49. 

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

nr. 63/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með 

vín) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596 

frá 15. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar aukningu á 

hámarksheildarinnihaldi brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna loftslagsskilyrða (1). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 7. mgr. inngangsorða 

bókunar 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við 10. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2009) í 1. viðbæti 

við bókun 47 við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0596: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596 frá 15. apríl 

2015 (Stjtíð. ESB L 99, 16.4.2015, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/596, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 99, 16.4.2015, bls. 21. 

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

nr. 64/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með 

vín) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1576 

frá 6. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar 

vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á þessum 

vinnsluaðferðum í skrár sem halda skal fyrir víngeirann (1). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 7. mgr. inngangsorða 

bókunar 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við 10. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2009) í 1. viðbæti 

við bókun 47 við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1576: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1576 frá 6. júlí 2015 

(Stjtíð. ESB L 246, 23.9.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1576, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 246, 23.9.2015, bls. 1. 

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

nr. 65/2016 

frá 18. mars 2016 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með 

vín) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 1271/2014 frá 28. nóvember 2014 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt 

er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum 

eða hlutum þeirra (1). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 7. mgr. inngangsorða 

bókunar 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 172/2013) í 1. 

viðbæti við bókun 47 við EES-samninginn: 

„14. 32014 R 1271: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2014 frá  

28. nóvember 2014 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr 

uppskeru ársins 2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum eða hlutum 

þeirra (Stjtíð. ESB L 344, 29.11.2014, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 1271/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 344, 29.11.2014, bls. 10. 

(*) 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 18. mars 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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