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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 164/2016  

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/561 

frá 11. apríl 2016 um breytingu á IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 577/2013 að 

því er varðar fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir hunda, ketti og frettur sem eru flutt inn til 

aðildarríkis frá yfirráðasvæði eða þriðja landi í tilgangi sem ekki er viðskiptalegs eðlis (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið 

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

3) 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 

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 10a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 577/2013) í 

hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

–  32016 R 0561: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/561 frá  

11. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, bls. 26).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/561, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/01 



Nr. 19/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/685 

frá 29. apríl 2016 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 

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

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0685: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/685 frá  

29. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2016, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/685, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2016, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 166/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/262 

frá 17. febrúar 2015 um reglur samkvæmt tilskipun ráðsins 90/427/EBE og 2009/156/EB að því er 

varðar aðferðir til að auðkenna dýr af hestaætt (reglugerð um vegabréf fyrir dýr af hestaætt) (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/262 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 504/2008 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið 

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

4) 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 

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Í stað textans í 33. lið í 2.2. hluta (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 504/2008) kemur 

eftirfarandi: 

„32015 R 0262: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/262 frá  

17. febrúar 2015 um reglur samkvæmt tilskipun ráðsins 90/427/EBE og 2009/156/EB að því er 

varðar aðferðir til að auðkenna dýr af hestaætt (reglugerð um vegabréf fyrir dýr af hestaætt) (Stjtíð. 

ESB L 59, 3.3.2015, bls. 1). 

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

a) Orðunum „eða tollafgreiðsla í Noregi“ er bætt við á eftir tilvísuninni í „reglugerð (ESB)  

nr. 952/2013“ í b-lið 1. mgr. 1. gr.  

b) Skilja ber orðið „yfirráðasvæði“ þannig að það taki til Noregs. 

c) Dagsetningin „30. júní 2009“ sem um getur í 43. gr. skal hvað EFTA-ríkin varðar vera 

gildistökudagur ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2010 frá 29. janúar 2010 sem 

fellir reglugerð (EB) nr. 504/2008 inn í EES-samninginn.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 59, 3.3.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2008, bls. 3. 

2018/EES/19/03 



Nr. 19/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

Dagsetningin „31. desember 2009“ sem um getur í 43. gr. skal hvað EFTA-ríkin varðar vera sjö 

mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2010 frá 29. janúar 

2010 sem fellir reglugerð (EB) nr. 504/2008 inn í EES-samninginn. 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. Í stað textans í 85. lið í 4.2. hluta (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 504/2008) kemur 

eftirfarandi: 

„32015 R 0262: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/262 frá  

17. febrúar 2015 um reglur samkvæmt tilskipun ráðsins 90/427/EBE og 2009/156/EB að því er 

varðar aðferðir til að auðkenna dýr af hestaætt (reglugerð um vegabréf fyrir dýr af hestaætt) (Stjtíð. 

ESB L 59, 3.3.2015, bls. 1). 

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

a) Orðunum „eða tollafgreiðsla í Noregi“ er bætt við á eftir tilvísuninni í „reglugerð (ESB)  

nr. 952/2013“ í b-lið 1. mgr. 1. gr.  

b) Skilja ber orðið „yfirráðasvæði“ þannig að það taki til Noregs. 

c) Dagsetningin „30. júní 2009“ sem um getur í 43. gr. skal hvað EFTA-ríkin varðar vera 

gildistökudagur ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2010 frá 29. janúar 2010 sem 

fellir reglugerð (EB) nr. 504/2008 inn í EES-samninginn. 

Dagsetningin „31. desember 2009“ sem um getur í 43. gr. skal hvað EFTA-ríkin varðar vera sjö 

mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2010 frá 29. 

janúar 2010 sem fellir reglugerð (EB) nr. 504/2008 inn í EES-samninginn. 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/262, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 167/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/423 

frá 18. mars 2016 um leyfi fyrir tilteknar rannsóknarstofur í Egyptalandi, Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum og Bandaríkjunum til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna 

við hundaæði í hundum, köttum og frettum  (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/448 

frá 23. mars 2016 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB í tengslum við þá 

stöðu að Malta sé opinberlega laus við laus við berkla og öldusótt að því er varðar  

nautgripahjarðir (2).  

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið 

löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

4) 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 

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 

4.2: 

„– 32016 D 0448: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/448 frá  

23. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2016, bls. 78).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 100. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/130) í hluta 4.2: 

„101. 32016 D 0423: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/423 frá  

18. mars 2016 um leyfi fyrir tilteknar rannsóknarstofur í Egyptalandi, Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum og Bandaríkjunum til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni 

bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (Stjtíð. ESB L 75, 22.3.2016, bls.70). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 75, 22.3.2016, bls. 70. 

(2)  Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2016, bls. 78. 

2018/EES/19/04 
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2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2016/423 og (ESB) nr. 2016/448, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 168/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/600 

frá 15. apríl 2016 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Rúmeníu með tilliti 

til kúariðu (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 

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 undirliður bætist við í 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0600: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/600 frá  

15. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2016, bls. 41).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/600, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2016, bls. 41. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/05 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 169/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/701 

frá 4. maí 2016 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Frakklands með tilliti 

til kúariðu (1) með tilliti til kúariðu. 

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 

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 undirliður bætist við í 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0701: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/701 frá 4. maí 2016 

(Stjtíð. ESB L 121, 11.5.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/701, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 121, 11.5.2016, bls. 22. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/06 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 170/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/582 frá  

15. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 333/2007 að því er varðar greiningu á ólífrænu 

arseni, blýi og fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og tilteknar nothæfisviðmiðanir fyrir 

greiningu (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 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 54zzzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 333/2007) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0582: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/582 frá 15. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 101, 16.4.2016, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/582, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 171/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/691 frá  

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

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun matvælaaukefna í æt kaseinöt (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/692 frá  

4. maí 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 

að því er varðar tiltekin bragðefni (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 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): 

„– 32016 R 0691: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/691 frá 4. maí 2016 

(Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2016, bls. 4).“ 

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

nr. 1334/2008): 

„– 32016 R 0692: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/692 frá 4. maí 2016 

(Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/691 og (ESB) 2016/692, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2016, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2016, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/08 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 172/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/637 frá  

22. apríl 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar að taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (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 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 lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0637: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/637 frá 22. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 108, 23.4.2016, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/637, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 24. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/09 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 173/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/461 frá  

30. mars 2016 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 að því er varðar leiðréttingu á 

gjöldum til Lyfjastofnunar Evrópu með tilliti til verðbólgu, sem tekur gildi frá og með  

1. apríl 2016  (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 15h (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 297/95) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0461: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/461 frá 30. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 80, 31.3.2016, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/461, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 25. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 174/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/903 

frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

hestaábreiður sem eru gegndreyptar með permetríni og notaðar til að verjast óþægindum af völdum 

skordýra í umhverfi hestsins (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/904 

frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

vörur sem innihalda própan-2-ól og eru notaðar til að sótthreinsa hendur (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12nnv (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/1985) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12nnw. 32016 D 0903: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/903 frá  

8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

hestaábreiður sem eru gegndreyptar með permetríni og notaðar til að verjast óþægindum af 

völdum skordýra í umhverfi hestsins (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 43). 

12nnx. 32016 D 0904: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/904 frá  

8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

vörur sem innihalda própan-2-ól og eru notaðar til að sótthreinsa hendur (Stjtíð. ESB L 152, 

9.6.2016, bls. 45).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2016/903 og (ESB) nr. 2016/904, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 43. 

(2) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 45. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/11 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 175/2016 

frá 23. september 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 framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1028 frá 

19. apríl 2016 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni í rafmagnstengingar við hitamælingarnema í 

tilteknum tækjum í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1029 frá 

19. apríl 2016 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir kadmíumforskaut í Hersch-rafhlöðum fyrir tiltekna 

súrefnisskynjara sem eru notaðir í vöktunar- og eftirlitstæki í iðnaði, í því skyni að laga viðaukann 

að tækniframförum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 L 1028: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1028 frá 19. apríl 2016 

(Stjtíð. ESB L 168, 25.6.2016, bls. 13), 

– 32016 L 1029: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1029 frá 19. apríl 2016 

(Stjtíð. ESB L 168, 25.6.2016, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra tilskipana (ESB) 2016/1028 og (ESB) 2016/1029, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 168, 25.6.2016, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 168, 25.6.2016, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 19/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 176/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/863 frá  

31. maí 2016 um breytingu á VII. og VIII. viðauka (viðvíkjandi húðætingu/húðertingu, alvarlegum 

augnskaða/augnertingu og bráðum eiturhrifum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0863: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/863 frá 31. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 144, 1.6.2016, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/863, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 177/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1005 frá  

22. júní 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi asbesttrefjum (krýsótíli)) við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 

að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1017 frá  

23. júní 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi ólífrænum ammóníumsöltum) við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og 

takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1005: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1005 frá 22. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 165, 23.6.2016, bls. 4), 

– 32016 R 1017: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1017 frá 23. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 166, 24.6.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/1005 og (ESB) 2016/1017, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 4. 

(2)  Stjtíð. ESB L 166, 24.6.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 178/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/823 frá 25. maí 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 771/2008 um reglur sem varða 

skipulag og málsmeðferð kærunefndar Efnastofnunar Evrópu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 12zs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 771/2008) í XV. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0823: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/823 frá  

25. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/823, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 179/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 frá  

19. júlí 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, 

merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og  

vísindum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1179: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 frá 19. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 195, 20.7.2016, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1179, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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, 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 195, 20.7.2016, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

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

nr. 180/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1068 frá 1. júlí 2016 um að samþykkja N-sýklóprópýl-1,3,5-tríasín-2,4,6-tríamín (sýrómasín) 

sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (1). 

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

2016/1083 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja amín, N-C10-16-alkýltrímetýlendí-, myndefni með 

klórediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4 (2). 

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

2016/1084 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja bífenýl-2-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 33 (3). 

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

2016/1085 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja Bacillus amyloliquefaciens af stofni ISB06 sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 3 (4). 

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

2016/1086 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja 2-bróm-2-(brómmetýl)pentandínítríl (DBDCB) sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6 (5). 

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

2016/1087 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja tólýlflúaníð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 7 (6). 

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

2016/1088 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja koparflögur (húðaðar með alifatískri sýru) sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21 (7). 

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

2016/1089 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja díkoparoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 21 (8). 

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

2016/1090 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja koparþíósýanat sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21 (9).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 178, 2.7.2016, bls. 13. 

(2)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 9. 

(4)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 12. 

(5)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 15. 

(6)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 18. 

(7)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 21. 

(8)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 25. 

(9)  Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 29. 

2018/EES/19/17 
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10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1093 frá 6. júlí 2016 um að samþykkja dídekýlmetýlpólý(oxýetýl)ammóníumprópíónat sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (1). 

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

2016/1094 frá 6. júlí 2016 um að samþykkja kornaðan kopar sem virkt efni til notkunar í sæfivörur 

í vöruflokki 8 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12zzzk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/135) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzl. 32016 R 1068: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1068 frá  

1. júlí 2016 um að samþykkja N-sýklóprópýl-1,3,5-tríasín-2,4,6-tríamín (sýrómasín) sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 178, 2.7.2016,  

bls. 13). 

12zzzm. 32016 R 1083: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1083 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja amín, N-C10-16-alkýltrímetýlendí-, myndefni með klórediksýru 

sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4 (Stjtíð. ESB L 180, 

6.7.2016, bls. 4). 

12zzzn. 32016 R 1084: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1084 frá 5. júlí 2016 um að samþykkja bífenýl-2-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 33 (Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 9). 

12zzzo. 32016 R 1085: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1085 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja Bacillus amyloliquefaciens af stofni ISB06 sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 3 (Stjtíð. ESB L 180, 6.17.2016, bls. 12). 

12zzzp. 32016 R 1086: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1086 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja 2-bróm-2-(brómmetýl)pentandínítríl (DBDCB) sem fyrirliggjandi 

virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6 (Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 15). 

12zzzq. 32016 R 1087: Framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1087 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja tólýlflúaníð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 7 (Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 18). 

12zzzr. 32016 R 1088: Framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1088 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja koparflögur (húðaðar með alifatískri sýru) sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21 (Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 21). 

12zzzs. 32016 R 1089: Framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1089 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja díkoparoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 21 (Stjtíð. ESB L 180, 6.17.2016, bls. 25). 

12zzzt. 32016 R 1090: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1090 frá  

5. júlí 2016 um að samþykkja koparþíósýanat sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 21 (Stjtíð. ESB L 180, 6.7.2016, bls. 29). 

12zzzu. 32016 R 1093: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1093 frá  

6. júlí 2016 um að samþykkja dídekýlmetýlpólý(oxýetýl)ammóníumprópíónat sem fyrirliggjandi 

virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 1).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 4. 
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12zzzv. 32016 R 1094: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1094 frá  

6. júlí 2016 um að samþykkja kornaðan kopar sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 

8 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/1068, (ESB) 2016/1083, (ESB) 

2016/1084, (ESB) 2016/1085, (ESB) 2016/1086, (ESB) 2016/1087, (ESB) 2016/1088, (ESB) 2016/1089, 

(ESB) 2016/1090, (ESB) 2016/1093 og (ESB) 2016/1094, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 181/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/370 

frá 15. mars 2016 um samþykki fyrir virka efninu pínoxadeni, 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 

og um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka e 

fninu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32016 R 0370: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/370 frá  

15. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 7).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzzz (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/182): 

„13zzzzzza. 32016 R 0370: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/370 frá 

15. mars 2016 um samþykki fyrir virka efninu pínoxadeni, 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 og um að heimila aðildarríkjum að framlengja 

bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virka efninu (Stjtíð. ESBL 70, 16.3.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/370, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/18 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 182/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/389 

frá 17. mars 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asíbensólar-S-metýli, 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 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32016 R 0389: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/389 frá  

17. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2016, bls. 77).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzzza (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/370): 

„13zzzzzzb. 32016 R 0389: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/389 frá 

17. mars 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asíbensólar-S-metýli, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2016, 

bls. 77).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/389, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2016, bls. 77. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 19/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 183/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/636

frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-

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

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/638

frá 22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati, í

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og um breytingu á

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

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

nr. 540/2011):

„– 32016 R 0636: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/636 frá 

22. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 22),

– 32016 R 0638: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/638 frá

22. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 28).“

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

(ESB) 2016/389):

„13zzzzzzc.  32016 R 0636: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/636 frá 

22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dókósatetren-1-ýlísóbútýrati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1107/2009, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 22). 

13zzzzzzd.  32016 R 0638: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/638 frá 

22. apríl 2016 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-

ýlasetati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, og 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 

(Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 28).“ 

(1)  Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 22. 

(2)  Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 28. 

2018/EES/19/20 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2016/636 og (ESB) nr. 2016/638, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



Nr. 19/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 184/2016 

frá 23. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/672 

frá 29. apríl 2016 um að samþykkja perediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/678 

frá 29. apríl 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

vöru, sem er þurrkuð lofnarblóm í poka, sem sett er á markað til að verjast náttfiðrildum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 17. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/9) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„18. 32016 R 0672: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/672 frá  

29. apríl 2016 um að samþykkja vetnisperoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 

í vöruflokkum 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2016, bls. 3).  

19. 32016 D 0678: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/678 frá  

29. apríl 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um 

vöru, sem er þurrkuð lofnarblóm í poka, sem sett er á markað til að verjast náttfiðrildum (Stjtíð. 

ESB L 116, 30.4.2016, bls. 37).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/672 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2016/678, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2016, bls. 3. 

(2)  Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2016, bls. 37. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/21 
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4. gr.

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 19/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 185/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1120 frá  

11. júlí 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1121 frá  

11. júlí 2016 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1143 frá  

13. júlí 2016 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (3). 

4) 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 1120: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1120 frá 11. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 187, 12.7.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1121: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1121 frá 11. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 187, 12.7.2016, bls. 4), 

– 32016 R 1143: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1143 frá 13. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 189, 14.7.2016, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2016/1120, (ESB) 2016/1121 og (ESB) 2016/1143, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 187, 12.7.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 187, 12.7.2016, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 189, 14.7.2016, bls. 40. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/22 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 19/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 186/2016 

frá 23. september 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1198 frá  

22. júlí 2016 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1198: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1198 frá 22. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 198, 23.7.2016, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1198, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 198, 23.7.2016, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 187/2016 

frá 23. september 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 2014/28/ESB frá 26. febrúar

2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða sprengiefni til almennra nota fram á

markaði og um eftirlit með þeim (1).

2) Tilskipun 2014/28/ESB fellir úr gildi tilskipun ráðsins 93/15/EBE (2) og tilskipun ráðsins

2004/57/EB (3), sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn, og ber því að fella gerðirnar á brott

úr samningnum.

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á XXIX. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Í stað texta 1. liðar (tilskipun ráðsins 93/15/EBE) kemur eftirfarandi:

„32014 L 0028: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/28/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða sprengiefni til almennra nota fram á markaði og um 

eftirlit með þeim (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 96, 28.6.2013, bls. 1).“ 

2. Texti 3. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/57/EBE) er felldur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/28/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

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

(2)  Stjtíð. ESB L 121, 15.5.1993, bls. 20. 

(3)  Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2004, bls. 73. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/24 
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4. gr.

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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TILKYNNING TIL LESENDA 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 188/2016 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2018/EES/19/25 



Nr. 19/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 189/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/629

frá 20. apríl 2016 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt

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

skipgengum vatnaleiðum (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

XIII. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 D 0629: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/629 frá 

20. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 106, 22.4.2016, bls. 26).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/629, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 106, 22.4.2016, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/19/26 
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TILKYNNING TIL LESENDA 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 190/2016 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2018/EES/19/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 191/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/68 frá 21. janúar 2016 um

sameiginlegar verklagsreglur og forskriftir sem nauðsynlegar eru fyrir samtengingu rafrænna skráa

yfir ökumannskort (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 21b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 165/2014) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„21ba. 32016 R 0068: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/68 frá 

21. janúar 2016 um sameiginlegar verklagsreglur og forskriftir sem nauðsynlegar eru fyrir

samtengingu rafrænna skráa yfir ökumannskort  (Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2016, bls. 51).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/68, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 122/2016 frá 3. júní 2016 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr.

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1)  Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2016, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(2) Stjtíð. ESB L 308, 23.11.2017, bls. 27 og EES-viðbætir nr. 76, 23.11.2017, bls. 32. 

2018/EES/19/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 192/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) 2016/527 frá  

4. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 454/2011 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi 

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

járnbrautakerfinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0527: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/527 frá 4. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 88, 5.4.2016, bls. 26).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/527, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 193/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/462

frá 30. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 324/2008 um endurskoðaðar verklagsreglur

um framkvæmd skoðana framkvæmdastjórnarinnar á sviði siglingaverndar (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 56r (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 324/2008) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0462: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/462 frá

30. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 28).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/462, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1)  Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 194/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) 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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá

21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á

reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB (1).

2) Nauðsynlegt er að koma upp sérstöku fyrirkomulagi til bráðabirgða að því er varðar íslenska tungu

á meðan þýðingaraðgerðir á vettvangi lausna deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á

Netinu (ODR) sem um getur í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 524/2013 hafa ekki komið að fullu til

framkvæmda.

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

2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrirkomulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs til lausnar

deilumálum á Netinu, fyrirkomulag rafræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag samstarfs milli

tengiliða sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um lausn

deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu (2).

4) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB frá 21. maí 2013

um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og

tilskipun 2009/22/EB (3).

5) XIX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Viðauka XIX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við í lið 7d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/ESB):

„, breytt með: 

– 32013 R 0524: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013

(Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 1),

– 32013 L 0011: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB frá 21. maí 2013 (Stjtíð.

ESB L 165, 18.6.2013, bls. 63).“

2. Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 7f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004):

„– 32013 R 0524: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 

(Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 1), 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 63. 

2018/EES/19/31 
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– 32013 L 0011: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB frá 21. maí 2013 (Stjtíð.

ESB L 165, 18.6.2013, bls. 63).“

3. Eftirfarandi texti bætist við í lið 7i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB):

„7j. 32013 R 0524: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 

um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 1). 

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

a) Hvað EFTA-ríkin varðar skal vettvangur fyrir lausn deilumála neytenda með rafrænni

málsmeðferð á Netinu sem um getur í 5. gr. reglugerðarinnar vera aðgengilegur innan 40

virkra daga frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 frá

23. september 2016 (1).

b) Vettvangur fyrir lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu skal vera

aðgengilegur á öllum tungumálum sem um getur í 1. mgr. 129. gr. EES-samningsins.

c) Þrátt fyrir ákvæði e-liðar 4. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar, skulu þýðingaaðgerðir af og yfir

á íslensku í fyrstu einungis vera tiltækar vegna málsmeðferðar til lausnar deilumála

neytenda utan dómstóla sem aðili að lausn deilumála neytenda utan dómstóla hefur sent.

Íslandi ber að sjá til þess að notendur vettvangs fyrir lausn deilumála  neytenda með

rafrænni málsmeðferð á Netinu eigi kost á þýðingu á öllum öðrum upplýsingum yfir á og

af íslensku í gegnum tengilið vettvangs fyrir lausn deilumála neytenda með rafrænni

málsmeðferð á Netinu, ef upplýsingarnar eru nauðsynlegar fyrir lausn deilunnar og þeim

sé miðlað í gegnum vettvang lausna deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á

Netinu. Upplýsingar um þetta fyrirkomulag að því er varðar íslenskt mál skulu veittar á

heimasíðu vettvangs fyrir lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu.

Framkvæmdastjórnin og Ísland skulu leitast við að bæta þýðingaaðgerðirnar sem tiltækar

eru á vettvangi lausna deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu hvað

íslenskt mál varðar til þess að tryggja að þau séu sambærileg gæðum allra aðgerða sem

eru tiltækar vegna annarra tungumála og skal upplýsa sameiginlegu EES-nefndinar

reglulega um það hvernig því miðar. Þegar þýðingaaðgerðir hvað íslenskt mál varðar

tryggja sambærileg gæði og boðið er upp á fyrir önnur tungumál, skal sameiginlega EES-

nefndin án ótilhlýðilegrar tafar taka ákvörðun um að ljúka aðgerðunum sem mælt er fyrir

um í þessum lið.

7ja. 32015 R 1051: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1051 frá 

1. júlí 2015 um fyrirkomulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs til lausnar

deilumálum á Netinu, fyrirkomulag rafræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag 

samstarfs milli tengiliða sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 524/2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu (OJ L 171, 

2.7.2015, bls. 1). 

7k. 32013 L 0011: Tilskipun  Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB frá 21. maí 2013 um lausn 

deilumála neytenda utan dómstóla og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og 

tilskipun 2009/22/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 63). 

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

a) Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni teljast eiga við, að því marki og á þann hátt sem þær

gerðir hafa verið felldar inn í samninginn.

b) Hvað EFTA-ríkin varðar skal texti 2. mgr. 11. gr., hljóða svo:

„2. Að því er varðar þessa grein skal „föst búseta“ ákvarðast í samræmi við eftirfarandi: 

(1)  Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018, bls. 37 og EES-viðbæti við nr. 19, 22.3.2018, bls. 51. 
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a) Föst búseta félaga og annarra aðila, hlutafélaga eða félaga án réttarstöðu lögaðila,

skal vera þar sem yfirstjórn fer fram.

Föst búseta einstaklings sem athafnar sig vegna atvinnustarfsemi sinnar skal vera í

aðalstarfsstöð.

b) Ef samningur er gerður á meðan á rekstri útibús, stofnunar eða hvaða starfsstöð sem

er stendur, eða ef efndir eru á ábyrgð slíks útibús, stofnunar eða starfsstöðvar, skv.

samningnum, skal líta svo á að föst búseta sé á staðnum þar sem útibúið, stofnunin

eða hvaða starfsstöð sem er er staðsett.

c) Hvað ákvörðun fastrar búsetu varðar skal viðeigandi tími fyrir ákvörðun fastrar

búsetu vera sá tími þegar samningurinn var gerður.“

c) Eftirfarandi bætist við 2. mgr. 18. gr.:

„Í skrá framkvæmdastjórnarinnar skulu vera lögbær yfirvöld og sameiginlegir tengiliðir

sem EFTA-ríkin tilefna.“

d) Eftirfarandi er bætt við í 4. mgr. 20. gr. á eftir orðunum „framkvæmdastjórninni er

tilkynnt um breytingar.“:

„Framkvæmdastjórnin skal hafa með í skránni úrskurðaraðila í deilumálum utan dómstóla

sem hafa verið stofnsettir í EFTA-ríkjunum í samræmi við 2. mgr.““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 524/2013 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

nr. 2015/1051 og tilskipunar 2013/22/ESB sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

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

nr. 195/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/611 frá

15. apríl 2016 um tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í

umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir ferðaþjónustugeirann samkvæmt reglugerð 

(EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins 

(EMAS) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1eaf (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/801 í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„1eag. 32016 D 0611: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/611 frá 15. apríl 2016 um 

tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í umhverfismálum 

fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir ferðaþjónustugeirann samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins 

(EMAS) (Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2016, bls. 27).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2016/611, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2016, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/19/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 196/2016 

frá 23. september 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/774 frá

18. maí 2016 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um

úr sér gengin ökutæki (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 32e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 L 0774: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/774 frá 18. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 128, 19.5.2016, bls. 4).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/774, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 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 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2016, bls. 4. 

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

nr. 197/2016 

frá 23. september 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 aðilanna að EES-samningnum að umfangi svo það taki til framseldrar

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/758 frá 4. febrúar 2016 um breytingu á

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 að því er varðar aðlögun III. viðauka

við hana (1).

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið umfang samstarfsins geti átt sér stað.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi er bætt við í undirlið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013) 6. mgr. 12. 

gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0758: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/758 frá 4. febrúar 2016

(Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2016, bls. 3).“

2. gr.

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

hefur farið fram (). 

3. gr.

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

Gjört í Brussel 23. september 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1)  Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2016, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem öðlast hafa gildi eftir að  

stjórnskipulegum skilyrðum hefur verið fullnægt, árið 2017, samkvæmt 103. gr. 

EES-samningsins, og tengdar ákvarðanir 

Frá marsmánuði árið 2000 hefur það komið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi 

stjórnskipulegum skilyrðum. Slík skilyrði voru tilkynnt vegna neðangreindra ákvarðana. Hlutaðeigandi 

samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að innlendri málsmeðferð sé lokið. Gildistökudagur 

hverrar ákvörðunar kemur fram í töflunni. Þá geta tilteknar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar 

aðeins öðlast gildi þegar stjórnskipulegum skilyrðum framangreindra ákvarðana hefur verið fullnægt og er 

þær einnig að finna í skránni hér á eftir. 

Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

173/2013 8.10.2013 Stjtíð. ESB L 58, 27.2.2014, bls. 27 

EES-viðbætir nr. 13, 27.2.2014,  

bls. 29 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 2009/33/EB frá 23. apríl 2009 um að stuðla að 

notkun á hreinum og orkunýtnum ökutækjum til 

flutninga á vegum 

1.7.2017 

316/2015 11.12.2015 Stjtíð. ESB L 263, 12.10.2017, 

bls. 35 

EES-viðbætir nr. 64, 12.10.2017, 

bls. 43 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/719 frá 29. apríl 2015 um breytingu á tilskipun 

ráðsins 96/53/EB um að ákveða leyfileg hámarksmál 

vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og 

leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa 

fyrir tiltekin ökutæki sem eru í notkun í Bandalaginu  

1.8.2017 

46/2016 18.3.2016 Stjtíð. ESB L 270, 19.10.2017, 

bls. 11 

EES-viðbætir nr. 66, 19.10.2017, 

bls. 11 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB 

frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga 

aðildarríkjanna varðandi rafsegulsviðssamhæfi 

(endurútgefin) 

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) 

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 

1.7.2017 

92/2016 29.4.2016 Stjtíð. ESB L 300, 16.11.2017, 

bls. 43 

EES-viðbætir nr. 73, 16.11.2017, 

bls. 47 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir 

varðandi opinn netaðgang og um breytingu á 

tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi 

notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og  

-þjónustu og reglugerð (ESB) nr. 531/2012 um reiki á 

almennum farsímanetum innan Sambandsins 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2352 frá 16. desember 2015 

um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala 

í farsíma í Sambandinu 

1.6.2017 

100/2016 29.4.2016 Stjtíð. ESB L 300, 16.11.2017, 

bls. 61 

EES-viðbætir nr. 73, 16.11.2017, 

bls. 66 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2119 frá 

20. nóvember 2015 um að fastsetja niðurstöður um

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna 

framleiðslu á þiljum að meginhluta úr viði 

1.7.2017 

2018/EES/19/35 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

121/2016 3.6.2016 Stjtíð. ESB L 308, 23.11.2017, 

bls. 25 

EES-viðbætir nr. 76, 23.11.2017, 

bls. 30 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/60/ESB 

frá 15. maí 2014 um skil á menningarminjum sem 

hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði 

aðildarríkis og breytingu á reglugerð (ESB)  

nr. 1024/2012 

1.7.2017 

166/2016 23.9.2016 Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018, bls. 4 

EES-viðbætir nr. 19, 22.3.2018, 

bls. 5 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/262 frá 17. febrúar 2015 um 

reglur samkvæmt tilskipun ráðsins 90/427/EBE og 

2009/156/EB að því er varðar aðferðir til að auðkenna 

dýr af hestaætt (reglugerð um vegabréf fyrir dýr af 

hestaætt)  

1.7.2017 

194/2016 23.9.2016 Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018,  

bls. 37 

EES-viðbætir nr. 19, 22.3.2018, 

bls. 51 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála 

neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 

2009/22/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrir-

komulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs 

til lausnar deilumálum á Netinu, fyrirkomulag ra-

fræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag sam-

starfs milli tengiliða sem kveðið er á um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um 

lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð 

á Netinu 

Tilskipun  Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB 

frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda utan 

dómstóla og um breytingu á reglugerð (EB)  

nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB 

1.7.2017 

206/2016 30.9.2016 Stjtíð. ESB L 46, 23.2.2017, bls. 53 

EES-viðbætir nr. 13, 23.2.2017,  

bls. 63 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

1.7.2017 

215/2016 28.10.2016 Verður birt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf 

og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum 

og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB 

1.7.2017 

35/2017 3.2.2017 Verður birt Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/752/ESB frá 30. október 2014 um 

jafngildi milli regluramma Japans um miðlæga mót-

aðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, mið-

læga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/753/ESB frá 30. október 2014 um 

jafngildi milli regluramma Singapúrs um miðlæga 

mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

1.7.2017 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/754/ESB frá 30. október 2014 um 

jafngildi milli regluramma Hong Kong um miðlæga 

mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/755/ESB frá 30. október 2014 um 

jafngildi milli regluramma Ástralíu um miðlæga 

mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2038 frá 13. nóvember 2015 

um jafngildi milli regluramma Lýðveldisins Kóreu 

um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2039 frá 13. nóvember 2015 

um jafngildi milli regluramma Suður-Afríku um 

miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2040 frá 13. nóvember 2015 

um jafngildi milli regluramma tiltekinna fylkja í 

Kanada um miðlæga mótaðila og krafnanna í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2041 frá 13. nóvember 2015 

um jafngildi milli regluramma Mexíkó um miðlæga 

mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2042 frá 13. nóvember 2015 

um jafngildi milli regluramma Sviss um miðlæga 

mótaðila og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

37/2017 3.2.2017 Verður birt Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB frá 

9. júlí 2014 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2004/49/EB að því er varðar sameiginlega 

öryggisvísa og sameiginlegar aðferðir við að reikna út 

kostnað vegna slysa 

1.1.2018 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

38/2017 3.2.2017 Verður birt Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/882 frá  

1. júní 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2007/59/EB að því er varðar 

tungumálakröfur 

1.1.2018 

39/2017 3.2.2017 Verður birt Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/82/ESB frá  

24. júní 2014 um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB að því er 

varðar almenna fagþekkingu og kröfur um heilbrigði 

og leyfisveitingu 

1.1.2018 

41/2017 3.2.2017 Verður birt Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1804 frá 

10. október 2016 um ítarlegar reglur um beitingu 34. 

og 35. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/25/ESB um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu 

1.9.2017 
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