
ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 78 

25. árgangur

22.11.2018 

I EES-STOFNANIR 

1. Sameiginlega EES-nefndin

2018/EES/78/01 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  1 

2018/EES/78/02 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  3 

2018/EES/78/03 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  4 

2018/EES/78/04 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  6 

2018/EES/78/05 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  7 

2018/EES/78/06 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á I. 

viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ..................................................  8 

2018/EES/78/07 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 10 

2018/EES/78/08 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 11 

2018/EES/78/09 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 13 

2018/EES/78/10 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 14 

2018/EES/78/11 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 16 

2018/EES/78/12 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 17 

2018/EES/78/13 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 18 



2018/EES/78/14 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  19 

2018/EES/78/15 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  21 

2018/EES/78/16 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  23 

2018/EES/78/17 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  25 

2018/EES/78/18 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  27 

2018/EES/78/19 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  29 

2018/EES/78/20 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 31 

2018/EES/78/21 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 32 

2018/EES/78/22 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 22/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 34 

2018/EES/78/23 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 23/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 35 

2018/EES/78/24 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 36 

2018/EES/78/25 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 37 

2018/EES/78/26 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 38 

2018/EES/78/27 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samningin n  ....... 39 

2018/EES/78/28 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 40 

2018/EES/78/29 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 41 

2018/EES/78/30 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........ 44 



2018/EES/78/31  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  47 

2018/EES/78/32  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  49 

2018/EES/78/33  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn  ...........................................................  50 

2018/EES/78/34  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn  ...........................................................  51 

2018/EES/78/35  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn  ...........................................................  52 

2018/EES/78/36  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  55 

2018/EES/78/37  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  56 

2018/EES/78/38  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  57 

2018/EES/78/39  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  58 

2018/EES/78/40  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 40/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem kveðið er á 

um í 101. gr.) við EES-samninginn  .......................................................................................  59 

2018/EES/78/41  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn  .........................................................  61 

2018/EES/78/42  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  ..............................................................  63 

2018/EES/78/43  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  ..............................................................  64 

2018/EES/78/44  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn  ..........................................................  65 

2018/EES/78/45  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2017 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á 

XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn  ..........................................................  66 

2018/EES/78/46  Leiðréttingar sem sameiginlega EES-nefndin hefur tekið til greina  ......................................  67 

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  



22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/1 

2
2

.1
1

.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. 7
8
/1

EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 1/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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)

nr. 359/2014 frá 9. apríl 2014 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er

varðar skrá yfir lönd sem um getur í 9. gr. (1).

2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 494/2014 frá 13. maí 2014 um

breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er varðar innflutningsskilyrði og

skrá yfir lönd sem um getur í 9. gr. (2).

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

nr. 636/2014 frá 13. júní 2014 um fyrirmynd að vottorði fyrir viðskipti með óflegin, stór, villt

veiðidýr (3).

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 eru gerðar á I. kafli I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi liðir bætast við í 115. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004) í

hluta 1.2:

„– 32014 R 0359: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 359/2014 frá

9. apríl 2014 (Stjtíð. ESB L 107, 10.4.2014, bls. 10),

– 32014 R 0494: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 494/2014 frá

13. maí 2014 (Stjtíð. ESB L 139, 14.5.2014, bls. 11).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 150. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 702/2013) í hluta 1.2:

„151. 32014 R 0636: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 636/2014 frá

13. júní 2014 um fyrirmynd að vottorði fyrir viðskipti með óflegin, stór, villt veiðidýr (Stjtíð.

ESB L 175, 14.6.2014, bls. 16).“ 

(1) Stjtíð. ESB L 107, 10.4.2014, bls. 10. 

(2) Stjtíð. ESB L 139, 14.5.2014, bls. 11. 

(3) Stjtíð. ESB L 175, 14.6.2014, bls. 16. 

2018/EES/78/01 



Nr. 78/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2014/359, (ESB) nr. 2014/494 og (ESB) 

nr. 2014/636, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

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

nr. 2/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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)

2016/1196 frá 20. júlí 2016 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2007/275/EB um skrár yfir

dýr og afurðir sem skulu sæta eftirliti á skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt tilskipunum

ráðsins 91/496/EBE og 97/78/EB (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 137. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/275/EB) í hluta 1.2 

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

„– 32016 D 1196: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1196 frá 

20. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 197, 22.7.2016, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1196, sem 

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

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 197, 22.7.2016, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/02 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 3/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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)

2016/1811 frá 11. október 2016 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er

varðar viðurkenningu á að Brindisi-sýsla í héraðinu Puglia á Ítalíu sé opinberlega laus við öldusótt

(B. melitensis) (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 undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) í hluta 4.2 í I. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1811: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1811 frá 

11. október 2016 (Stjtíð. ESB L 276, 13.10.2016, bls. 11).“

2. gr.

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1811, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

(1) Stjtíð. ESB L 276, 13.10.2016, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/03 
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4. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 4/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1096 frá 6. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar kröfur 

varðandi setningu á markað á sendingum af tilteknum fisktegundum sem ætlaðar eru aðildarríkjum 

eða hlutum þeirra sem falla undir landsráðstafanir er varða alfaveiru í laxfiskum (SAV) og voru 

samþykktar með ákvörðun 2010/221/ESB (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 86. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008) í 

hluta 4.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1096: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1096 frá  

6. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1096, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 28. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 5/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/27 frá 13. janúar

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

nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda

smitandi heilahrörnunar (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 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 

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

„– 32016 R 0027: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/27 frá 13. janúar 2016 

(Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2016, bls. 4).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/27, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2016, bls. 4. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 6/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1768 frá 4. október 2016 um leyfi fyrir gúanídínediksýru sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga, fráfærugrísi og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 904/2009 (1). 

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

2016/1833 frá 17. október 2016 um leyfi fyrir blöndu með lektínum úr nýrnabaunum (lektín úr 

Phaseolus vulgaris) sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi (leyfishafi er Biolek Sp. z o.o.) (2).  

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

2016/1881 frá 24. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 837/2012 að því 

er varðar lágmarksvirkni 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 22594), sem 

fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er DSM Nutritional Products) (3).  

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1768 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 904/2009 (4), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum.  

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 55. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 837/2012): 

„– 32016 R 1881: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1881 frá  

24. október 2016 (Stjtíð. ESB L 289, 25.10.2016, bls. 15).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 174. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1220): 

„175. 32016 R 1768: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1768 frá  

4. október 2016 um leyfi fyrir gúanídínediksýru sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, 

fráfærugrísi og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 904/2009 (Stjtíð. ESB L 270, 5.10.2016, bls. 4).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 270, 5.10.2016, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 19. 

(3) Stjtíð. ESB L 289, 25.10.2016, bls. 15. 

(4) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 28. 

2018/EES/78/06 
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176. 32016 R 1833: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1833 frá 

17. október 2016 um leyfi fyrir blöndu með lektínum úr nýrnabaunum (lektín úr Phaseolus

vulgaris) sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi (leyfishafi er Biolek Sp. z o.o.)(Stjtíð. ESB 

L 280, 18.10.2016, p. 19).“ 

3. Texti liðar 1zzzzzo (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 904/2009) fellur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/1768, (ESB) 2016/1833 og (ESB) 

2016/1881, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 78/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 7/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/646 frá

20. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum

farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 45zu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008) í I. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0646: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/646 frá 20. apríl 2016 

(Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/646, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2016, bls. 1. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/07 
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1

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 8/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824

frá 14. júlí 2016 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014, framseldri reglugerð (ESB)

nr. 44/2014 og framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi

fyrir ökutæki, kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur og kröfur um vistvænleika og afköst

knúningseininga (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

1. Eftirfarandi bætist við í lið 46a (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014):

„, eins og henni var breytt með:

– 32016 R 1824: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824 frá

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 1).“

2. Eftirfarandi bætist við í lið 46b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014):

„, eins og henni var breytt með:

– 32016 R 1824: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824 frá

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 1).“

3. Eftirfarandi bætist við í lið 46d (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014):

„, eins og henni var breytt með:

– 32016 R 1824: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824 frá

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/1824, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

(1) Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/08 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 9/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/1825 frá 6. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 901/2014 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með 

ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 46c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 901/2014) í 

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1825: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1825 frá

6. september 2016 (Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 47).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1825, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 47. 

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

nr. 10/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 

frá 14. júlí 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er 

varðar skrána yfir kröfur vegna ESB-gerðarviðurkenningar ökutækis og um breytingu og 

leiðréttingu á framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014, (ESB) 

2015/96, (ESB) 2015/68 og (ESB) 2015/208 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og 

almennar kröfur, kröfur um vistvænleika og afköst knúningseininga, kröfur um hemlun ökutækja 

og kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32016 R 1788: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá  

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 40a (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1788: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá  

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi bætist við í lið 40b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1788: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá  

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1).“ 

4. Eftirfarandi bætist við í lið 40c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1788: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá  

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1).“ 

5. Eftirfarandi bætist við í 41. lið (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208): 

„, eins og henni var breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1. 
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– 32016 R 1788: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1788 frá

14. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/1788, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 78/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 11/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/1789 frá 7. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/504 

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

landbúnað og skógrækt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 40d (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504) í II. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1789: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1789 frá

7. september 2016 (Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 60).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1789, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 277, 13.10.2016, bls. 60. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 12/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2015/1125 frá  

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

fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í Katsuobushi (þurrkuðum rákungi) og tiltekinni reyktri 

Eystrasaltssíld (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1125: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1125 frá 10. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 184, 11.7.2015, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1125, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 11.7.2015, bls. 7. 

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

nr. 13/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1855 frá  

19. október 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/32/EB um samræmingu 

laga aðildarríkjanna um útdráttarleysa sem notaðir eru við framleiðslu matvæla og innihaldsefna í 

matvælum (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzi (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/32/EB) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 L 1855: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1855 frá 19. október 2016 (Stjtíð. 

ESB L 284, 20.10.2016, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/1855, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 284, 20.10.2016, bls. 19. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 14/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/156 frá

18. janúar 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir boskalíð, klóþíanidín, þíametoxam, fólpet og 

tólklófosmetýl í eða á tilteknum afurðum (1). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0156: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/156 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 31, 6.2.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 0156: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/156 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 31, 6.2.2016, bls. 1).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/156, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

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

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/14 
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5. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 15/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/439 frá

23. mars 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), kalsíumkarbíð, 

kalíumjoðíð, natríumvetniskarbónat, reskalúr og Beauveria bassiana af stofni ATCC 74040 og 

Beauveria bassiana af stofni GHA (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/440 frá

23. mars 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir atrasín í eða á tilteknum afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/452 frá

29. mars 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kaptan, própíkónasól og spíroxamín í eða á 

tilteknum afurðum (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/486 frá

29. mars 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýasófamíð, sýkloxýdím, díflúorediksýru, 

fenoxýkarb, flúmetralín, flúópíkólíð, flúpýradífúrón, flúxapýroxað, kresoxímmetýl, mandestróbín, 

mepanípýrím, metalaxýl-M, pendímetalín og teflútrín í eða á tilteknum afurðum (4). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0439: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/439 frá 23. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 78, 24.3.2016, bls. 31), 

– 32016 R 0440: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/440 frá 23. mars 2016 (Stjtíð.

ESB L 78, 24.3.2016, bls. 34),

(1) Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2016, bls. 31. 
(2) Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2016, bls. 34. 
(3) Stjtíð. ESB L 79, 30.3.2016, bls. 10. 
(4) Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2016, bls. 1. 

2018/EES/78/15 
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– 32016 R 0452: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/452 frá 29. mars 2016

(Stjtíð. ESB L 79, 30.3.2016, bls. 10),

– 32016 R 0486: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/486 frá 29. mars 2016 (Stjtíð.

ESB L 90, 6.4.2016, bls. 1).“

2. gr.

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 0439: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/439 frá 23. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 78, 24.3.2016, bls. 31), 

– 32016 R 0440: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/440 frá 23. mars 2016 (Stjtíð.

ESB L 78, 24.3.2016, bls. 34),

– 32016 R 0452: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/452 frá 29. mars 2016 (Stjtíð.

ESB L 79, 30.3.2016, bls. 10),

– 32016 R 0486: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/486 frá 29. mars 2016 (Stjtíð.

ESB L 90, 6.4.2016, bls. 1).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/439, (ESB) 2016/440, (ESB) 2016/452 og (ESB) 

2016/486, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

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

nr. 16/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/567 frá

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

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórantranilípról, sýflúmetófen, sýpródiníl, 

dímetómorf, díþíókarbamöt, fenamídón, flúópýram, flútólaníl, ímasamox, metrafenón, 

mýklóbútaníl, própíkónasól, sedaxan og spíródíklófen í eða á tilteknum afurðum (1). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0567: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/567 frá 6. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 100, 15.4.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 0567: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/567 frá 6. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 100, 15.4.2016, bls. 1).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/567, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

(1) Stjtíð. ESB L 100, 15.4.2016, bls. 1. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/16 
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5. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 17/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/805 frá

20. maí 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 396/2005 að því er varðar Streptomyces K61 (áður S. griseoviridis), Candida oleophila af stofni 

O, FEN 560 (einnig kallað grikkjasmári eða duft úr fræjum grikkjasmára), metýldekanóat (CAS 

110-42-9), metýloktanóat (CAS 111-11-5) og terpenóíðblöndu QRD 460 (1). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0805: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/805 frá 20. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 132, 21.5.2016, bls. 95).“ 

2. gr.

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 0805: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/805 frá 20. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 132, 21.5.2016, bls. 95).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/805, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

(1) Stjtíð. ESB L 132, 21.5.2016, bls. 95.  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/17 



Nr. 78/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

5. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 18/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1002 frá 17. júní

2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.

396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir AMTT, díkvat, dódín, glúfosínat og trítósúlfúrón

í eða á tilteknum afurðum (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1003 frá 17. júní

2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asekínósýl, asetamípríð, bensóvindíflúpýr,

brómoxýníl, flúdíoxóníl, flúópíkólíð, fosetýl, mepíkvat, prókínasíð, própamókarb, próhexadíón og

tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (2).

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1015 frá 17. júní

2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1-naftýlasetamíð, 1-naftýlediksýru, klórídasón, flúasífóp-P,

fúberídasól, mepíkvat og tralkoxýdím í eða á tilteknum afurðum (3).

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1016 frá 17. júní

2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etófúmesat, etoxasól, fenamídón, flúoxastróbín og

flúrtamón í eða á tilteknum afurðum (4).

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1002: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1002 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 167, 24.6.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1003: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1003 frá 17. júní 2016 (Stjtíð.

ESB L 167, 24.6.2016, bls. 46),

(1) Stjtíð. ESB L 167, 24.6.2016, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 167, 24.6.2016, bls. 46. 
(3) Stjtíð. ESB L 172, 29.6.2016, bls. 1. 
(4) Stjtíð. ESB L 172, 29.6.2016, bls. 22. 

2018/EES/78/18 
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– 32016 R 1015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1015 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 172, 29.6.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1016: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1016 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 172, 29.6.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1002: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1002 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 167, 24.6.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1003: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1003 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 167, 24.6.2016, bls. 46), 

– 32016 R 1015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1015 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 172, 29.6.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1016: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1016 frá 17. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 172, 29.6.2016, bls. 22).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/1002, (ESB) 2016/1003, (ESB) 2016/1015 og (ESB) 

2016/1016, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 19/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1355 frá 9. ágúst 

2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 

er varðar þíaklópríð (1). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1355: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1355 frá 9. ágúst 2016 (Stjtíð. 

ESB L 215, 10.8.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1355: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1355 frá 9. ágúst 2016 (Stjtíð. 

ESB L 215, 10.8.2016, bls. 4).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1355, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 215, 10.8.2016, bls. 4. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/19 
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5. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 20/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/1814 frá  

13. október 2016 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar 

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

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

stevíólglýkósíðum (E 960) (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 69. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 231/2012) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1814: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1814 frá 13. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 278, 14.10.2016, bls. 37).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1814, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 278, 14.10.2016, bls. 37. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 21/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1411 frá  

24. ágúst 2016 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki 

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

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1412 frá  

24. ágúst 2016 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1413 frá  

24. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 432/2012 um samantekt lista yfir leyfilegar 

heilsufullyrðingar er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar 

eða heilbrigðis barna (3). 

4) Fella ber inn í EES-samningsins reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1416 frá  

24. ágúst 2016 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr 

plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (4).  

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 432/2012): 

„– 32016 R 1413: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1413 frá 24. ágúst 2016 

(Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 55. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011): 

„– 32016 R 1416: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1416 frá 24. ágúst 2016 

(Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 22).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 6. 

(3) Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 8. 

(4) Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 22. 

2018/EES/78/21 
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3. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 118. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1390): 

„119. 32016 R 1411: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1411 frá 24. ágúst 2016 um 

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

á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 1). 

120.  32016 R 1412: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1412 frá 24. ágúst 2016 um 

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

sjúkdómsáhættu (Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/1411, (ESB) 2016/1412, (ESB) 2016/1413 og (ESB) 

2016/1416, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 22/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/576 

frá 14. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið rafoxaníð (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0576: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/576 frá  

14. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 99, 15.4.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/576, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 99, 15.4.2016, bls. 1. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 23/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/710 

frá 12. maí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið  

koparkarbónat (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/885 

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

eprínómektín (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0710: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/710 frá  

12. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 125, 13.5.2016, bls. 6), 

– 32016 R 0885: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/885 frá  

3. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 148, 4.6.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/710 og (ESB) 2016/885, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 125, 13.5.2016, bls. 6. 
(2) Stjtíð. ESB L 148, 4.6.2016, bls. 1.  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 24/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1444 frá 31. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

hýdrókortísónasepónat (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1444: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1444 frá  

31. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 235, 1.9.2016, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1444, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 235, 1.9.2016, bls. 8. 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 25/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1214 frá

25. júlí 2016 um breytingu á tilskipun 2005/62/EB að því er varðar staðla og forskriftir fyrir

gæðakerfi blóðþjónustustofnana (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við í lið 15vb (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/62/EB) í XIII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 L 1214: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1214 frá 25. júlí 2016 (Stjtíð.

ESB L 199, 26.7.2016, bls. 14).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/1214, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 199, 26.7.2016, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 26/2017  

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/1618 frá  

8. september 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um 

áburð í því skyni að aðlaga I. og IV. viðauka (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003) í XIV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1618: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1618 frá 8. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 242, 9.9.2016, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1618, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 242, 9.9.2016, bls. 24. 

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

nr. 27/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2235 frá  

12. desember 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bisfenóli A) 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 í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2235: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2235 frá 12. desember 2016 

(Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2235, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 3. 

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

nr. 28/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1802 frá 11. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 414/2013 um að 

tilgreina málsmeðferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 12zzp (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 414/2013) 

í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1802: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1802 frá  

11. október 2016 (Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1802, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 34. 

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

nr. 29/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1929 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, 

sermigerð 3a3b, stofn ABTS-351, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (1). 

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

2016/1930 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 6, og 9 (2). 

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

2016/1931 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 13 (3). 

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

2016/1932 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumoxíð (brennt kalk úr 

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

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

2016/1933 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumtetrahýdroxíð (vatnað kalk 

úr dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (5). 

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

2016/1934 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kókosalkýltrímetýlammóníumklóríð 

(ATMAC/TMAC) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (6). 

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

2016/1935 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumdíhýdroxíð (vatnað kalk) sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (7). 

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

2016/1937 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sýflútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (8). 

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

2016/1938 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sítrónusýru sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2 (9).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 26. 

(2) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 29. 

(3) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 33. 

(4) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 36. 

(5) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 39. 

(6) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 42. 

(7) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 45. 

(8) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 51. 

(9) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 54. 
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10) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1943 frá 4. nóvember 2016 um notkun á paraffínolíu til að húða egg til að stýra stofnstærð 

varpfugla skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (10). 

11) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1950 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (11). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2016/1094) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzw. 32016 R 1929: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1929 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sermigerð 3a3b, 

stofn ABTS-351, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 299, 

5.11.2016, bls. 26). 

12zzzx. 32016 R 1930: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1930 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 6, og 9 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 29). 

12zzzy. 32016 R 1931: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1931 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 13 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 33). 

12zzzz. 32016 R 1932: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1932 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumoxíð (brennt kalk úr dólómíti) sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (Stjtíð. ESB L 299, 

5.11.2016, bls. 36). 

12zzzza. 32016 R 1933: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1933 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumtetrahýdroxíð (vatnað kalk úr 

dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (Stjtíð. 

ESB L 299, 5.11.2016, bls. 39). 

12zzzzb. 32016 R 1934: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1934 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja kókosalkýltrímetýlammóníumklóríð (ATMAC/TMAC) 

sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 299, 

5.11.2016, bls. 26). 

12zzzzc. 32016 R 1935: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1935 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumdíhýdroxíð (vatnað kalk) sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 45). 

12zzzzd. 32016 R 1937: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1937 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja sýflútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 51). 

12zzzze. 32016 R 1938: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1938 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja sítrónusýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 2 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 54).  

  

(10) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 90. 

(11) Stjtíð. ESB L 300, 8.11.2016, bls. 14. 
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12zzzzf. 32016 D 1943: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1943 frá 

4. nóvember 2016 um notkun á paraffínolíu til að húða egg til að stýra stofnstærð varpfugla

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

L 299, 5.11.2016, bls. 90). 

12zzzzg. 32016 D 1950: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1950 frá 

4. nóvember 2016 um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt reglugerð

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 300, 8.11.2016, bls. 14).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/1929, (ESB) 2016/1930, (ESB) 

2016/1931, (ESB) 2016/1932, (ESB) 2016/1933, (ESB) 2016/1934, (ESB) 2016/1935, (ESB) 2016/1937 

og (ESB) 2016/1938 og framkvæmdarákvarðana (ESB) 2016/1943 og (ESB) 2016/1950, sem verður 

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

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

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

nr. 30/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1056 frá 29. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er 

varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið glýfosat (1). 

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

2016/1313 frá 1. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er 

varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu glýfosati (2). 

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

2016/1414 frá 24. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu sýantranilípróli, 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 (3). 

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

2016/1423 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu píkólínafeni, 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 (4). 

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

2016/1425 frá 25. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu ísófetamíði, í samræmi við reglugerð 

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (5). 

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

2016/1426 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etófúmesati, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (6). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 52. 

(2) Stjtíð. ESB L 208, 2.8.2016, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 16. 

(4) Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 20. 

(5) Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 30. 

(6) Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 34. 

2018/EES/78/30 
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1. Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32016 R 1056: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1056 frá  

29. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 52), 

– 32016 R 1313: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1313 frá  

1. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 208, 2.8.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1414: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1414 frá  

24. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 16), 

– 32016 R 1423: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1423 frá  

25. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 20), 

– 32016 R 1425: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1425 frá  

25. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 30), 

– 32016 R 1426: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426 frá  

25. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 34).“ 

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

(ESB) 2016/951): 

„13zzzzzzk. 32016 R 1414: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1414 

frá 24. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu sýantranilípróli, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 230, 25.8.2016, bls. 16). 

13zzzzzzl. 32016 R 1423: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1423 

frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu píkólínafeni, 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 231, 26.8.2016, 

bls. 20). 

13zzzzzzm. 32016 R 1425: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1425 

frá 25. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu ísófetamíði, í samræmi við reglugerð 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 30). 

13zzzzzzn. 32016 R 1426: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426 

frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etófúmesati, 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 231, 26.8.2016, 

bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/1056, (ESB) 2016/1313, (ESB) 

2016/1414, (ESB) 2016/1423, (ESB) 2016/1425 og (ESB) 2016/1426, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 78/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

4. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 31/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1361 frá 9. ágúst 2016 um viðurkenningu á „International Sustainability and Carbon 

Certification system“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (1). 

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

2016/1362 frá 9. ágúst 2016 um viðurkenningu á „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU 

RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og 

ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (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 6as (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/887) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6at. 32016 D 1361: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1361 frá  

9. ágúst 2016 um viðurkenningu á „International Sustainability and Carbon Certification system“ 

til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og 

ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 215, 10.8.2016, bls. 33). 

6au. 32016 D 1362: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1362 frá  

9. ágúst 2016 um viðurkenningu á „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB 

og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 215, 10.8.2016, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2016/1361 og (ESB) 2016/1362, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().   

  

(1) Stjtíð. ESB L 215, 10.8.2016, bls. 33. 

(2) Stjtíð. ESB L 215, 10.8.2016, bls. 35. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/31 



Nr. 78/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

4. gr.

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 32/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 

2016/1433 frá 26. ágúst 2016 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary 

scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins 

og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 6au (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1362) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6av. 32016 D 1433: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1433 frá  

26. ágúst 2016 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að 

sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 232, 27.8.2016, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1433, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 232, 27.8.2016, bls. 13. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/32 



Nr. 78/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 33/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) 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 nr. F2 frá 23. júní 2015 um gagnaskipti milli stofnana

vegna veitingar fjölskyldubóta (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 3.F1 (ákvörðun nr. F1) í VI. viðauka við EES-samninginn: 

„3.F2 32016 D 0211(05): Ákvörðun nr. F2 frá 23. júní 2015 um gagnaskipti milli stofnana vegna 

veitingar fjölskyldubóta (Stjtíð. ESB C 52, 11.2.2016, bls. 11).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. F2, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB C 52, 11.2.2016, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 34/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) 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 nr. H7 frá 25. júní 2015 um endurskoðun ákvörðunar

nr. H3 um ákvörðun dagsetningar sem taka þarf tillit til varðandi umreikningsgengi sem um getur í

90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 3.H3 (ákvörðun nr. H3) í VI. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 D 0211(06): Ákvörðun nr. H7 frá 25. júní 2015 (Stjtíð. ESB C 52, 11.2.2016, bls. 13).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. H7, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB C 52, 11.2.2016, bls. 13. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/34 



Nr. 78/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 35/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) 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 2014/752/ESB

frá 30. október 2014 um jafngildi milli regluramma Japans um miðlæga mótaðila og krafnanna í

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og

afleiðuviðskiptaskrár (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (2).

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (3).

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (4).

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (5).

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (6).

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (7).

(1) Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 55. 

(2) Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 58. 

(3) Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 62. 

(4) Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 66. 

(5) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 25. 

(6) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 29. 

(7) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 32. 

2018/EES/78/35 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (8).

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (9).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012) í 

IX. viðauka við EES-samninginn:

„31bcaa.32014 D 0752: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/752/ESB frá 

30. október 2014 um jafngildi milli regluramma Japans um miðlæga mótaðila og krafnanna í

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 55). 

31bcab.  32014 D 0753: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 58). 

31bcac.  32014 D 0754: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 62). 

31bcad.  32014 D 0755: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 66). 

31bcae.  32015 D 2038: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 25). 

31bcaf.  32015 D 2039: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 29). 

31bcag.  32015 D 2040: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 32). 

(8) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 38. 

(9) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 42. 
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31bcah.  32015 D 2041: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 38). 

31bcai.  32015 D 2042: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 42).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana 2014/752/ESB, 2014/753/ESB, 2014/754/ESB, 

2014/755/ESB, (ESB) 2015/2038, (ESB) 2015/2039, (ESB) 2015/2040, (ESB) 2015/2041 og (ESB) 

2015/2042, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

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

nr. 206/2016 frá 30. september 2016 (10), 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(10) Stjtíð. ESB L 46, 23.2.2017, bls. 53 og EES-viðbætir nr. 13, 23.2.2017, bls. 63. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 36/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/912 frá  

9. júní 2016 um leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 1303/2014 um tækniforskrift um rekstrar-

samhæfi að því er varðar „öryggi í járnbrautargöngum“ í járnbrautakerfi í Evrópusambandinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 37dba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1303/2014) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0912: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/912 frá 9. júní 2016 (Stjtíð. ESB 

L 153, 10.6.2016, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/912, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 28. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/36 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 37/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 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). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 42e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/49/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 L 0088: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB frá 9. júlí 2014 (Stjtíð. ESB 

L 201, 10.7.2014, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/88/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017.  

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 201, 10.7.2014, bls. 9. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2018/EES/78/37 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 38/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 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). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 42g (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB) í XIII. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 L 0882: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/882 frá 1. júní 2016 (Stjtíð. ESB 

L 146, 3.6.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/882, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 146, 3.6.2016, bls. 22. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/38 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 39/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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 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). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 42g (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 L 0082: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/82/ESB frá 24. maí 2014 (Stjtíð. ESB 

L 184, 25.6.2014, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/82/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 25.6.2014, bls. 11. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/39 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 40/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem kveðið 

er á um í 101. gr.) 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) 2016/566 frá 11. apríl 

um skipun stýrihóps háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á stafrænu kerfi og þjónustu á sviði 

sjóflutninga og um niðurfellingu á ákvörðun 2009/584/EB (1). 

2) Til að EES-samningurinn virki sem skyldi ber að breyta bókun 37 við EES-samninginn svo hann 

taki til stýrihóps háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á stafrænu kerfi og þjónustu á sviði 

sjóflutninga, sem komið er á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/566, og 

breyta ber XIII. viðauka til að tilgreina málsmeðferðarreglur um samstarf við þennan hóp. 

3) XIII. og bókun 37 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 55ab (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/584/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0566: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/566 frá 11. apríl 2016 um skipun 

stýrihóps háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á stafrænu kerfi og þjónustu á sviði 

sjóflutninga og um niðurfellingu á ákvörðun 2009/584/EB (Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, bls. 46). 

Tilhögun samstarfs EFTA-ríkjanna í samræmi við 101. gr. samningsins.  

Hverju EFTA-ríki er heimilt, í samræmi við 4. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/566, 

að skipa áheyrnarfulltrúa sinn sem situr fundi stýrihóps háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á 

stafrænu kerfi og þjónustu á sviði sjóflutninga.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 34. liðar (Stýrihópur háttsettra embættismanna um rafrænt tilkynningakerfi 

í Bandalaginu um skipakomur (SafeSeaNet)) í bókun 37 við EES-samningnum: 

„Stýrihópur háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á stafrænu kerfi og þjónustu á sviði sjóflutninga 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/566).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2016/566, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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. 46. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/40 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 41/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) 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) 

2016/1804 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). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/1804 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2005/15/EB frá 7. janúar 2005 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 6g (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1986): 

„6h. 32016 D 1804: 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 (Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 39).“ 

2. Texti liðar 6b (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/15/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1804, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 39. 

(2) Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2005, bls. 7. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/41 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 42/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/1621 frá  

7. september 2016 um samþykki á leiðbeiningarskjali um tilkynningu til faggildingar- og 

leyfisveitingarstofa frá umhverfissannprófendum sem starfa í öðru aðildarríki en því þar sem 

faggildingin eða leyfið var veitt samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1221/2009 (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 1eag (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/611) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„1eah. 32016 D 1621: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1621 frá 7. september 2016 um 

samþykki á leiðbeiningarskjali um tilkynningu til faggildingar- og leyfisveitingarstofa frá 

umhverfissannprófendum sem starfa í öðru aðildarríki en því þar sem faggildingin eða leyfið var 

veitt samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 (Stjtíð. ESB L 242, 

9.9.2016, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2016/1621, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 242, 9.9.2016, bls. 32. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/78/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 43/2017 

frá 3. febrúar 2017 

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) 2016/2003 frá  

14. nóvember 2016 um breytingu á ákvörðunum 2009/300/EB, 2011/263/ESB, 2011/264/ESB, 

2011/382/ESB, 2011/383/ESB, 2012/720/ESB og 2012/721/ESB í því skyni að lengja gildistíma 

vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í liði 2e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/264/ESB), 2h 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/263/ESB), 2j (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/300/EB), 2r (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/382/ESB), 2t (ákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2011/383/ESB), 2zg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/720/ESB) og 2zh (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/721/ESB) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 2003: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2003 frá 14. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 308, 16.11.2016, bls. 59).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2016/2003, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 308, 16.11.2016, bls. 59. 

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

nr. 44/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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) 2016/1013 frá  

8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 184/2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er 

varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 19s (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1013: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1013 frá 8. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 171, 29.6.2016, bls. 144).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017.  

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 144. 

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

nr. 45/2017 

frá 3. febrúar 2017 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/172 frá 

24. nóvember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 að 

því er varðar lýsingu á orkuvörum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 27ca (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/2174) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„27cb. 32016 R 0172: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/172 frá  

24. nóvember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 að 

því er varðar lýsingu á orkuvörum (Stjtíð. ESB L 33, 10.2.2016 bls.3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/172, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. febrúar 2017, 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 3. febrúar 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 33, 10.2.2016, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Leiðréttingar sem sameiginlega EES-nefndin hefur tekið til greina 

Sameiginlega EES-nefndin hefur tekið til greina eftirfarandi leiðréttingar á gerðum Sambandsins 

 Leiðrétting á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/270/ESB frá 6. maí 2010 um breytingu á 1. 

og 2. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum 

fyrir dýr frá bújörðum og fyrir býflugur og hunangsflugur 

Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 100 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0270R(03) 

 Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða 

sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra 

Stjtíð. ESB L 280, 28.10.2017, bls. 57 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0057.01.ENG&toc=OJ:L:2017:280:TOC 

 Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um 

markaðssetningu og notkun forefna sprengiefna 

Stjtíð. ESB L 315, 30.11.2017, bls. 78 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0098R(01) 

 Leiðrétting á tilskipun framkvæmdstjórnarinnar (ESB) 2015/996 frá 19. maí 2015 um að koma á 

sameiginlegum matsaðferðum fyrir hávaða samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/49/EB 

Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2018, bls. 35 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015L0996R(01) 

 Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og 

niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) 

Stjtíð. ESB L 127, 23.5.2018, bls. 2 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02) 

 Leiðrétting á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175 frá 25. janúar 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gistiaðstöðu fyrir ferðamenn 

Stjtíð. ESB L 11, 16.1.2018, bls. 1. 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017D0175R(02)  

2018/EES/78/46 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0270R(03)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0057.01.ENG&toc=OJ:L:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0057.01.ENG&toc=OJ:L:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0098R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015L0996R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017D0175R(02)


Nr. 78/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/978 frá 9. júní 2017 um breytingu á 

II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir flúópýram, hexaklórsýklóhexan (HCH), alfa-hverfur, hexaklórsýklóhexan 

(HCH), beta-hverfur, hexaklórsýklóhexan (HCH), summa hverfna, að undanskildum gamma-

hverfum, lindan (hexaklórsýklóhexan (HCH), gamma-hverfur), nikótín og prófenófos í eða á 

tilteknum afurðum 

Stjtíð. ESB L 11, 16.1.2018, bls. 7 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0978R(01) 

 Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/841 frá 17. maí 2017 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 

samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 10, 

benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, 

díkvat, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, fenamídón, flúmíoxasín, 

foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, ímasósúlfúrón, ísoxaflútól, 

lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxasúlfúrón, pendímetalín, fenmedífam, 

pýmetrósín, S-metólaklór og trífloxýstróbín 

Stjtíð. ESB L 2, 5.1.2018, bls. 14 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0841R(01) 

 Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 frá 17. maí 2017 

um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-

08, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

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

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 

Stjtíð. ESB L 2, 5.1.2018, bls. 15 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0842R(01) 

 Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1084 frá 14. júní 2017 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að því er varðar aðstoð vegna grunnvirkja hafna og flugvalla, 

tilkynningarmörk fyrir aðstoð vegna menningar og varðveislu menningararfleifðar og aðstoð vegna 

íþróttagrunnvirkja og fjölnota tómstundagrunnvirkja og svæðisbundin rekstraraðstoðarkerfi á ystu 

svæðum og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 702/2014 að því er varðar útreikning á aðstoðarhæfum 

kostnaði 

Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2018, bls. 53 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R1084R(02) 

 Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um 

aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 

Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2018, bls. 66 

Sjá leiðréttinguna hér: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R1151R(02) 
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