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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 134/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/348 

frá 10. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 98/2012 að því er varðar 

lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Huvepharma EOOD) (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 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 bætist við í lið 2zza (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 98/2012) í 

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0348: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/348 frá  

10. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 56).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/348, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 56. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 135/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/329 

frá 8. mars 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og fyrir 

fráfærugrísi, eldissvín, gyltur og aukategundir svína (leyfishafi er Lohmann Animal Nutrition 

GmbH) (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 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 liður bætist við á eftir 162. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/104) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„163. 32016 R 0329: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/329 frá  

8. mars 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og fyrir 

fráfærugrísi, eldissvín, gyltur og aukategundir svína (leyfishafi er Lohmann Animal Nutrition 

GmbH) (Stjtíð. ESB L 62, 9.3.2016, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/329, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 62, 9.3.2016, bls. 5. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 136/2016 

frá 8. júlí 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/158 

frá 4. febrúar 2016 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar tilteknar starfsstöðvar í kjöt- og 

mjólkurgeiranum í Króatíu (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) Samningurinn um þátttöku Lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (2) („Samningurinn 

um stækkun EES frá 2014“), sem var undirritaður í Brussel 11. apríl 2014, hefur gilt til bráðabirgða 

um undirritunaraðila hans frá 12. apríl 2014 og þessi ákvörðun skal því gilda til bráðabirgða meðan 

beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004) og í 

17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) undir fyrirsögninni um 

bráðabirgðaráðstafanir í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:  

„– 32016 D 0158: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/158 frá 4. febrúar 

2016 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar tilteknar starfsstöðvar í kjöt- og 

mjólkurgeiranum í Króatíu (Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2016, bls. 47).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzh (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004) 

undir fyrirsögninni um bráðabirgðaráðstafanir í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0158: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/158 frá 4. febrúar 

2016 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar tilteknar starfsstöðvar í kjöt- og 

mjólkurgeiranum í Króatíu (Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2016, bls. 47).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/158, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2016, bls. 47. 

(2)  Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 5. 

2018/EES/16/03 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (*), eða gildistökudag samningsins um stækkun EES frá 2014, hvort sem ber 

upp síðar. 

Meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014 skal þessi ákvörðun gilda til 

bráðabirgða frá 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. ESS-

samningsins hafi farið fram. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 137/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/1 frá  

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

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífenasat, boskalíð, sýasófamíð, sýrómasín, 

dasómet, díþíókarbamöt, flúasífóp-P, mepanípýrím, metrafenón, píklóram, própamókarb, 

pýridaben, pýríófenón, súlfoxaflór, tebúkónasól, tebúfenpýrað og þíram 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 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 breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

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: 

„– 32016 R 0001: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1 frá 3. desember 2015 (Stjtíð. 

ESB L 2, 5.1.2016, bls. 1).“ 

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: 

„– 32016 R 0001: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1 frá 3. desember 2015 (Stjtíð. 

ESB L 2, 5.1.2016, bls. 1).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 2, 5.1.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/04 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 138/2016 

frá 8. júlí 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 frá 

15. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því 

er varðar kröfur um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96 frá 

1. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að  

því er varðar kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar ökutækja fyrir landbúnað og 

skógrækt (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504 

frá 11. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að 

því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir 

landbúnað og skógrækt (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 40a (framseld reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) 

nr. 1322/2014) í II. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

„40b. 32015 R 0068: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 frá 15. október 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur 

um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. 

ESB L 17, 23.1.2015, bls. 1). 

40c. 32015 R 0096: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96 frá 1. október 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur 

um vistvænleika og afköst knúningseiningar ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. ESB L 

16, 23.1.2015, bls. 1). 

40d. 32015 R 0504: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504 frá  

11. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því 

er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað 

og skógrækt (Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2015, bls. 1).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2015, bls. 1. 

(3)  Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2015, bls. 1. 

2018/EES/16/05 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2015/68 og (ESB) 2015/96 og 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/504, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 139/2016 

frá 8. júlí 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) 2015/704 frá  

30. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir 

ódíoxínlík PCB-efni í villtum háfi (Squalus acanthias) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/705 frá  

30. apríl 2015 um aðferðir við sýnatöku og nothæfisviðmiðanir fyrir greiningaraðferðir vegna 

opinbers eftirlits með magni erúkasýru í matvælum og um niðurfellingu tilskipunar 

framkvæmdastjórnarinnar 80/891/EBE (2).  

3) Reglugerð (ESB) 2015/705 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/891/EBE (3), sem 

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

4) 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. 

5) 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 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1881/2006):  

„– 32015 R 0704: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/704 frá 30. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 27).“ 

2.  Eftirfarandi liður bætist við á eftir 107. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1898): 

„108. 32015 R 0705: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/705 frá 30. apríl 2015 um 

aðferðir við sýnatöku og nothæfisviðmiðanir fyrir greiningaraðferðir vegna opinbers eftirlits 

með magni erúkasýru í matvælum og um niðurfellingu tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 

80/891/EBE (Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 29).“ 

3. Texti 27. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/891/EBE) fellur brott.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 29. 

(3) Stjtíð. ESB L 254, 27.9.1980, bls. 35. 

2018/EES/16/06 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/704 og (ESB) 2015/705, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 140/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/324 frá  

7. mars 2016 um breytingu og leiðréttingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun tiltekinna matvælaaukefna sem eru leyfð í öllum 

matvælaflokkum (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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0324: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/324 frá 7. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 61, 8.3.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/324, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 61, 8.3.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 141/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/683 frá  

2. maí 2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á própíónsýru – própíónötum (E 280-283) í tortillur (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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0683: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/683 frá 2. maí 2016 (Stjtíð. ESB 

L 117, 3.5.2016, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/683, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2016, bls. 28. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 142/2016 

frá 8. júlí 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) 2015/2314 frá  

7. desember 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 Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

3) 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 54zzzzzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 432/2012): 

„– 32015 R 2314: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2314 frá 7. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2015, bls. 46).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 108. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/705): 

„109. 32015 R 2314: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2314 frá 7. desember 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 328, 12.12.2015, bls. 46).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2314, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2015, bls. 46. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/09 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 143/2016 

frá 8. júlí 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/128 frá 

25. september 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að 

því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir matvæli sem eru notuð í sérstökum, 

læknisfræðilegum tilgangi (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/128 fellir úr gildi, frá og með 22. febrúar 2019, tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því 

að fella gerðina brott úr samningnum frá og með 22. febrúar 2019. 

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. 

1. Eftirfarandi bætist við á eftir 77. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„77a.  32016 R 0128: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/128 frá  

25. september 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 

að því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir matvæli sem eru notuð í 

sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi (Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls. 30). 

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

Í IV. viðauka bætist eftirfarandi við: 

– á íslensku: „Matvæli til nota í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi“, 

– á norsku: „Næringsmiddel til spesielle medisinske formål“.“ 

2. Texti liðar 54w (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB) fellur brott frá og með  

22. febrúar 2019. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/128, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls. 30. 

(2)  Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 29. 

2018/EES/16/10 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 144/2016 

frá 8. júlí 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-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/371 frá  

15. mars 2016 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki 

til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/372 frá  

15. mars 2016 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu (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 liðir bætast við á eftir 109. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2314) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„110. 32016 R 0371: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/371 frá 15. mars 2016 um 

synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 12). 

111. 32016 R 0372: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/372 frá 15. mars 2016 um 

synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu 

(Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/371 og (ESB) 2016/372, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 12. 

(2)  Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 16. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/11 



Nr. 16/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.3.2018 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 145/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/305 

frá 3. mars 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið gentamísín (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/312 

frá 4. mars 2016 um leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið týlvalósín (2).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0305: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/305 frá  

3. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2016, bls. 35). 

– 32016 R 0312: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/312 frá  

4. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/305 og (ESB) 2016/312, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2016, bls. 35. 

(2)  Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 146/2016 

frá 8. júlí 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 framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/585 frá 

12. febrúar 2016 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý, kadmíum, sexgilt króm og fjölbrómaða 

dífenýletra í varahlutum sem eru endurnýttir úr lækningatækjum eða rafeindasmásjám og notaðir til 

viðgerða eða endurbóta á þeim, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 L 0585: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/585 frá 12. febrúar 2016 

(Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar tilskipunar (ESB) 2016/585, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 12. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 147/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/293 frá  

1. mars 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirkt, 

lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12w (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0293: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/293 frá 1. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 55, 2.3.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/293, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 55, 2.3.2016, bls. 4. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 148/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/266 frá  

7. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 440/2008 þar sem mælt er fyrir um 

prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni, í því skyni að laga hana að 

tækniframförum (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zza (reglugerð ráðsins (EB) nr. 440/2008) í XV. kafla II. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0266: Reglugerð ráðsins (ESB) 2016/266 frá 7. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 54, 

1.3.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/266, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 149/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/138 

frá 2. febrúar 2016 um að samþykkja ekki virka efnið 3-deken-2-ón 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) 2016/139 

frá 2. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metsúlfúrónmetýli sem efni sem 

ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

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

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/146 

frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu lambda-sýhalótríni sem efni sem 

ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 540/2011 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/147 

frá 4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ípróvalíkarbi, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/177 

frá 10. febrúar 2016 um samþykki fyrir virka efninu bensóvindíflúpýri sem efni sem ráðgert er að 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/182 

frá 11. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýraflúfenetýli, 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 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/183 

frá 11. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til 

aðildarríkjanna mati á virku efnunum, sem samþykki fyrir rennur út eigi síðar en  

31. desember 2018, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun (7). 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 27, 3.2.2016, bls. 5. 

(2)  Stjtíð. ESB L 27, 3.2.2016, bls. 7. 

(3)  Stjtíð. ESB L 30, 5.2.2016, bls. 7. 

(4)  Stjtíð. ESB L 30, 5.2.2016, bls. 12. 

(5)  Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2016, bls. 1. 

(6)  Stjtíð. ESB L 37, 12.2.2016, bls. 40. 

(7)  Stjtíð. ESB L 37, 12.2.2016, bls. 44. 

2018/EES/16/16 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32016 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/138 frá  

2. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 27, 3.2.2016, bls. 5), 

– 32016 R 0139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/139 frá  

2. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 27, 3.2.2016, bls. 7), 

– 32016 R 0146: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/146 frá  

4. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 30, 5.2.2016, bls. 7), 

– 32016 R 0147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/147 frá  

4. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 30, 5.2.2016, bls. 12), 

– 32016 R 0177: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/177 frá  

10. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2016, bls. 1), 

– 32016 R 0182: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/182 frá  

11. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 37, 12.2.2016, bls. 40).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 13zzze (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 686/2012): 

„– 32016 R 0183: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/183 frá  

11. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 37, 12.2.2016, bls. 44).“ 

3. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 13zzzzzt (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/2198): 

„13zzzzzu.  32016 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/138 frá 

2. febrúar 2016 um að samþykkja ekki virka efnið 3-deken-2-ón í samræmi við 

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

á markað (Stjtíð. ESB L 27, 3.2.2016, bls. 5). 

13zzzzzv.  32016 R 0139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/139 frá 

2. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metsúlfúrónmetýli sem 

efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 27, 

3.2.2016, bls. 7), 

13zzzzzw.  32016 R 0146: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/146 frá 

4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu lambda-sýhalótríni sem 

efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 30, 

5.2.2016, bls. 7). 

13zzzzzx.  32016 R 0147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/147 frá 

4. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ípróvalíkarbi, í samræmi 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 30, 5.2.2016, bls. 12).  
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13zzzzzy.  32016 R 0177: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/177 frá 

10. febrúar 2016 um samþykki fyrir virka efninu bensóvindíflúpýri sem efni sem ráðgert 

er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2016, bls. 1). 

13zzzzzz.  32016 R 0182: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/182 frá 

11. febrúar 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýraflúfenetýli, 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 37, 12.2.2016, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/138, (ESB) 

2016/139, (ESB) 2016/146, (ESB) 2016/147, (ESB) 2016/177, (ESB) 2016/182 og (ESB) 2016/183, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 150/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/621 frá  

21. apríl 2016 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/622 frá  

21. apríl 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í XVI. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0621: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/621 frá 21. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 106, 22.4.2016, bls. 4), 

– 32016 R 0622: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/622 frá 21. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 106, 22.4.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/621 og (ESB) 2016/622, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 106, 22.4.2016, bls. 4. 

(2)  Stjtíð. ESB L 106, 22.4.2016, bls. 7. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/17 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 151/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) 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)

2015/1612 frá 23. september 2015 um breytingu á ákvörðun 2008/961/EB um notkun útgefenda

verðbréfa í þriðju löndum á tilteknum innlendum reikningsskilastöðlum þriðju landa og

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureikningsskila sinna (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 23c (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/961/EB) í 

IX. viðauka við EES-samninginn:

„– 32015 D 1612: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1612 frá 

23. september 2015 (Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 26).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/1612, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 26. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 152/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1605

frá 12. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1569/2007 um að koma á fót aðferð til að

ákvarða jafngildi reikningsskilastaðla sem útgefendur verðbréfa í þriðja landi beita samkvæmt

tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB og 2004/109/EB (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 29e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1569/2007) í IX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1605: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1605 frá 12. júní 2015 

(Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 3).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1605, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 153/2016 

frá 8. júlí 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: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/339

frá 8. mars 2016 um samræmingu á tíðnisviðinu 2010-2025 MHz fyrir þráðlausan hand- eða

farmyndsendibúnað og þráðlausar myndatökuvélar sem notaðar eru til dagskrárgerðar og fyrir

sérstaka viðburði (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 5czk (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/750) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czl. 32016 D 0339: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/339 frá 

8. mars 2016 um samræmingu á tíðnisviðinu 2010-2025 MHz fyrir þráðlausan hand- eða

farmyndsendibúnað og þráðlausar myndatökuvélar sem notaðar eru til dagskrárgerðar og fyrir 

sérstaka viðburði (Stjtíð. ESB L 63, 10.3.2016, bls. 5).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/339, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 63, 10.3.2016, bls. 5. 

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

nr. 154/2016 

frá 8. júlí 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: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 611/2013 frá

24. júní 2013 um ráðstafanir sem gilda um tilkynningar um brot er varða persónuupplýsingar

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB um friðhelgi einkalífsins og rafræn 

fjarskipti (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 56ha (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB) í 

XI. viðauka við EES-samninginn:

„5haa. 32013 R 0611: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 611/2013 frá 24. júní 2013 um 

ráðstafanir sem gilda um tilkynningar um brot er varða persónuupplýsingar samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti (Stjtíð. ESB 

L 173, 26.6.2013, bls. 2).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 611/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem 

fellir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 (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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 26.6.2013, bls. 2. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 337, 18.12.2009, bls. 1. 
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TILKYNNING TIL LESENDA 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 155/2016 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 156/2016 

frá 8. júlí 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) 2016/583 frá  

15. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1332/2011 um sameiginlegar kröfur um notkun 

loftrýmis og verklagsreglur fyrir árekstravara í flugi (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 66sa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1332/2011) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0583: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/583 frá 15. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 101, 16.4.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/583, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 7. 

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

nr. 157/2016 

frá 8. júlí 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 tilskipun framkvæmdstjórnarinnar (ESB) 2015/1787 frá  

6. október 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 98/83/EB um gæði 

neysluvatns (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 7a (tilskipun ráðsins 98/83/EB) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32015 L 1787: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1787 frá 6. október 2015 (Stjtíð. 

ESB L 260, 7.10.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1787, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 260, 7.10.2015, bls. 6. 

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

nr. 158/2016 

frá 8. júlí 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/282 frá  

26. febrúar 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara 

sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 

eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er tilgreint (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 21as (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/282 frá 26. febrúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 56, 2.3.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/282, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 56, 2.3.2016, bls. 1. 

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

nr. 159/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) 2015/884 

frá 8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum  

fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/101/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 1. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„1a. 32015 R 0884: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá  

8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir 

samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB 

(Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/884, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 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 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 1. 

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

nr. 160/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

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) Rétt er að halda áfram samstarfi þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til 

aðgerða á vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum 

Evrópusambandsins, að því er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðsins fyrir vörur og 

þjónustu. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist 1. janúar 2016. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„12. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2016 taka þátt í aðgerðum á vegum Sambandsins sem tengjast 

eftirtöldum lið á fjárlögum Evrópusambandsins fyrir fjárhagsárið 2016: 

– Fjárlagaliður 02 03 01: „Framkvæmd og uppbygging innri markaðsins fyrir vörur og 

þjónustu“.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins berst (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2016 að telja. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 161/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

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) Rétt er að auka samstarf þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til aðgerða á 

vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum 

Evrópusambandsins, að því er varðar félagarétt. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist 1. janúar 2016 að telja. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„13. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2016 taka þátt í aðgerðum á vegum Sambandsins sem tengjast 

eftirtöldum lið á fjárlögum Evrópusambandsins fyrir fjárhagsárið 2016: 

– Fjárlagaliður 33 02 03 01: „Félagaréttur“.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins berst (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2016 að telja. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 162/2016 

frá 8. júlí 2016 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

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) Rétt er að auka samstarf þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til 

ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2240 frá 25. nóvember 2015 um að koma á fót 

áætlun um rekstrarsamhæfislausnir og sameiginlega ramma fyrir opinberar stjórnsýslustofnanir, 

fyrirtæki og borgara í Evrópu (ISA2-áætlunin) sem leið til að nútímavæða hið opinbera (1). 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist 1. janúar 2016 að telja. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ákvæði 17. gr. (Fjarvirk gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana) bókunar 31 við EES-samninginn breytist 

sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. mgr.:  

„EFTA-ríkin skulu, frá 1. janúar 2016, taka þátt í þeim verkefnum og þeirri starfsemi í tengslum við 

áætlun Sambandsins sem um getur í d-lið 6. mgr.“ 

2. Eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir 5. mgr.: 

„5a. EFTA-ríkin skulu, frá upphafi samstarfs um áætlunina, sem um getur í d-lið 6. mgr., taka fullan 

þátt, án atkvæðisréttar, í starfsemi nefndar um rekstrarsamhæfislausnir fyrir opinberar 

stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara í Evrópu (ISA2-nefndin), sem aðstoðar 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins við framkvæmd, stjórnun og mótun þeirrar áætlunar.“ 

3. Eftirfarandi bætist við í 6. mgr.: 

„d) með tilliti til þátttöku frá 1. janúar 2016: 

– 32015 D 2240: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2240 frá  

25. nóvember 2015 um að koma á fót áætlun um rekstrarsamhæfislausnir og 

sameiginlega ramma fyrir opinberar stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara í Evrópu 

(ISA2-áætlunin) sem leið til að nútímavæða hið opinbera (Stjtíð. ESB L 318, 4.12.2015, 

bls. 1). 

Stjórnvöld í Liechtenstein þurfa hvorki að taka þátt í áætluninni né að veita fjárframlög 

til hennar.“  

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins berst (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2016 að telja.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 318, 4.12.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/29 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 163/2016 

frá 26. ágúst 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, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/ESB frá 23. júlí 2014 

um búnað um borð í skipum og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 90/127 fellir úr gildi, frá og með 18. september 2016, tilskipun 96/98/EB (2), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum frá og með 

18. september 2016. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 1. lið (tilskipun ráðsins 96/98/EB): 

„2. 32014 L 0090: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/ESB frá 23. júlí 2014 um búnað 

um borð í skipum og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB (Stjtíð. ESB L 257, 

28.8.2014, bls. 146).“ 

2. Texti 1. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/98/EB) fellur brott frá og með  

18. september 2016. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/90/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 146. 

(2)  Stjtíð. ESB L 46, 17.2.1997, bls. 25. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/16/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 26. ágúst 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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