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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 207/2016 

frá 28. október 2016 

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

samninginn  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1004 frá  

22. júní 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 45zza (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009) í I. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1004: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1004 frá 22. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 165, 23.6.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1004, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/22/01 



Nr. 22/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.4.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 208/2016 

frá 28. október 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127 frá 

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

því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur og 

að því er varðar kröfur um upplýsingar sem varða ungbarna- og smábarnafæði (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/479 frá  

1. apríl 2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á stevíólglýkósíðum (E-960) sem sætuefni í tilteknar 

drykkjarvörur sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs (2). 

3) Reglugerð (ESB) 2016/127 fellir úr gildi, frá og með 22. febrúar 2020, tilskipun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB (3), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að 

fella gerðina brott úr samningnum frá og með 22. febrúar 2020. 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í inngangs-

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 77a (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/128):  

„77b. 32016 R 0127: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127 frá  

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

að því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir ungbarnablöndur og 

stoðblöndur og að því er varðar kröfur um upplýsingar sem varða ungbarna- og smábarnafæði 

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

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

  

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

(2) Stjtíð. ESB L 87, 2.4.2016, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1. 

2018/EES/22/02 
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a) Eftirfarandi bætist við í A-hluta VI. viðauka: 

–  á íslensku: „Ungbarnablanda“ og „Stoðblanda“, 

–  á norsku: „Morsmelkerstatning“ og „Tilskuddsblanding“. 

b)  Eftirfarandi bætist við í B-hluta VI. viðauka:  

–  á íslensku: „Ungbarnamjólk“ og „Mjólkurstoðblanda“, 

–  á norsku: „Morsmelkerstatning basert på melk“ og „Tilskuddsblanding basert på melk“.“ 

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

nr. 1333/2008): 

„– 32016 R 0479: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/479 frá 1. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 87, 2.4.2016, bls. 1).“ 

3. Texti liðar 54zzzv (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB) fellur brott frá og með  

22. febrúar 2020. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/127 og reglugerðar (ESB) 2016/479, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 22/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.4.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 209/2016 

frá 28. október 2016 

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

samninginn  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/918 frá  

19. maí 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 0918: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/918 frá 19. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 156, 14.6.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/918, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 156, 14.6.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/22/03 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 210/2016 

frá 28. október 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/575 

frá 29. mars 2016 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist 

að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað 

og banni að kveikjarar með óhefðbundið útlit verði settir á markað (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við í lið 3k (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/502/EB) í XIX. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0575: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/575 frá  

29. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 98, 14.4.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/575, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 98, 14.4.2016, bls. 4. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/22/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 211/2016 

frá 28. október 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2016/799 frá 18. mars 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir 

ökurita og íhluta þeirra (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 146, 3.6.2016, bls. 31. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 21ba (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/68) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„21bb. 32016 R 0799: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 frá  

18. mars 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 þar 

sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta 

þeirra (Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 146, 3.6.2016,  

bls. 31.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/799, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 146, 3.6.2016, bls. 31, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 122/2016 frá 3. júní 2016 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

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

2018/EES/22/05 



5.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/7 

 5
.4

.2
0
1

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 2

2
/7

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 212/2016 

frá 28. október 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/844 frá  

27. maí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB um öryggisreglur og 

staðla fyrir farþegaskip (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 117. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 L 0844: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/844 frá 27. maí 2016 (Stjtíð. ESB 

L 141, 28.5.2016, bls. 51), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 117.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/844, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 193, 

19.7.2016, bls. 117, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2016, bls. 51. 

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

nr. 213/2016  

frá 28. október 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2016/1006 frá 22. júní 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 255/2010 að því er varðar ákvæði 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr. (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66wi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 255/2010) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1006: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1006 frá  

22. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1006, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 8. 

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

nr. 214/2016 

frá 28. október 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/963 

frá 16. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir 

flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0963: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/963 frá  

16. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 50).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/963, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 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 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 50. 

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

nr. 215/2016 

frá 28. október 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð 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). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0757: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 21av (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21aw. 32015 R 0757: 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 (Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/757, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. október 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 28. október 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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Leiðréttingar á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sameiginlega EES-nefndin samþykkti eftirfarandi leiðréttingu á fundi sínum 7. júlí 2017: 

– Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 um 

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

Eftirfarandi kemur í stað texta 15. liðar viðauka við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 133/2007: 

Setningin „Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands“ í 7. lið (tilskipun ráðsins 93/53/EBE) og 8. 

lið (tilskipun ráðsins 95/70/EB) í hluta 3.1 og 29. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/466/EB) í hluta 3.2 fellur brott. Setningin „Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning 

þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands“ í 10. lið hluta 

3.1 (tilskipun ráðsins 82/894/EBE) fellur brott. 

2018/EES/22/10 
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