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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 206/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2018/329 

frá 5. mars 2018 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins fyrir velferð dýra (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 Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 lið er bætt við á eftir 14. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/188/ESB) í hluta 9.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„15. 32018 R 0329: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/329 frá  

5. mars 2018 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins fyrir velferð dýra (Stjtíð. 

ESB L 63, 6.3.2018, bls. 13). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/329, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2018, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 4, 5.1.2023, bls. 11, og EES-viðbætir nr. 3, 5.1.2023, bls. 11. 

2023/EES/3/01 



Nr. 3/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 207/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/962 frá  

12. júní 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1831/2003 með tilliti til þess að fastsetja tvo nýja virka hópa fóðuraukefna (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur í aðlögunar-

ákvæðum 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 undirlið er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„–  32019 R 0962: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/962 frá 12. júní 2019 (Stjtíð. 

ESB L 156, 13.6.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/962, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 156, 13.6.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/02 



Nr. 3/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 208/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/781 

frá 15. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii 

(CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga eða kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur, varphænur og aukategundir alifugla til eldis, undaneldis og sem eru aldar til varps 

(leyfishafi er Fertinagro Nutrientes S.L.) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/849 

frá 24. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1492 að því er varðar 

hámarksinnihald kólekalsíferóls (D3-vítamín) í fóðri fyrir laxfiska (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/857 

frá 27. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 

sem fóðuraukefni fyrir mjólkurhuðnur og mjólkurær og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 226/2007 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/892 

frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir öll svín önnur en fráfærugrísi og gyltur og allar aukategundir svína (leyfishafi  

er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/893 

frá 28. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus subtilis DSM 15544 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1444/2006 (leyfishafi er Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd., fulltrúi hans hjá Sambandinu er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe 

Representative Office) (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/898 

frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með evgenóli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

(leyfishafi er Lidervet SL) (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/899 

frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem 

fóðuraukefni fyrir eldislömb, mjólkurhuðnur, mjólkurær, mjólkandi buffla, hesta og eldissvín og 

um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1447/2006, (EB) nr. 188/2007, (EB) nr. 232/2009, (EB) 

nr. 186/2007 og (EB) nr. 209/2008 (leyfishafi er S.I. Lesaffre) (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/900 

frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir 8-merkaptó-p-mentan-3-óni og p-ment-1-en-8-þíóli sem fóður-

aukefni fyrir allar dýrategundir (8).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 127, 16.5.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 139, 27.5.2019, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 140, 28.5.2019, bls. 18. 

(4)  Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 57. 

(5)  Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 60. 

(6)  Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 29. 

(7)  Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 32. 

(8)  Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 36. 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/901 

frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir ríbóflavíni, sem er framleitt með Ashbya gossypii (DSM 23096), 

ríbóflavíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) og ríbóflavín-

5‘-fosfatnatríumsalti, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) 

(gjafar B2-vítamíns), sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/929 

frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur 

með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og 

fráfærugrísi (leyfishafi er Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (10). 

11) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/857 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 226/2007 (11), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella hana brott  

úr samningnum. 

12) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/893 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1444/2006 (12), sem hefur tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella hana brott  

úr samningnum. 

13) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/899 fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1447/2006 (13), (EB) nr. 186/2007 (14), (EB) nr. 188/2007 (15), (EB) nr. 209/2008 (16) og (EB) 

nr. 232/2009 (17), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn, og ber því að fella þær brott  

úr samningnum. 

14) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því  

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur í aðlög-

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

því ekki að taka til Liechtenstein. 

15) 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 er bætt við 223. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1492): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0849: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/849 frá  

24. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 139, 27.5.2019, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 286. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/454): 

„287. 32019 R 0781: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/781 frá  

15. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella 

  

(9)  Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 41. 

(10)  Stjtíð. ESB L 148, 6.6.2019, bls. 25. 

(11)  Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 26. 

(12)  Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 19. 

(13)  Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 28. 

(14)  Stjtíð. ESB L 63, 1.3.2007, bls. 6. 

(15)  Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 3. 

(16)  Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2008, bls. 3. 

(17)  Stjtíð. ESB L 74, 20.3.2009, bls. 14. 
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phaffii (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga eða kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur, varphænur og aukategundir alifugla til eldis, undaneldis og sem eru aldar til 

varps (leyfishafi er Fertinagro Nutrientes S.L.) (Stjtíð. ESB L 127, 16.5.2019, bls. 1). 

288. 32019 R 0857: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/857 frá  

27. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-1077 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurhuðnur og mjólkurær og um niðurfellingu á reglugerð 

(EB) nr. 226/2007 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB 

L 140, 28.5.2019, bls. 18). 

289. 32019 R 0892: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/892 frá  

28. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir öll svín önnur en fráfærugrísi og gyltur og allar aukategundir svína 

(leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, 

bls. 57). 

290. 32019 R 0893: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/893 frá  

28. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus subtilis DSM 15544 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1444/2006 (leyfishafi er Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd., fulltrúi hans hjá Sambandinu er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe 

Representative Office) (Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 60). 

291. 32019 R 0898: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/898 frá  

29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með evgenóli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

(leyfishafi er Lidervet SL) (Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 29). 

292. 32019 R 0899: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/899 frá  

29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem 

fóðuraukefni fyrir eldislömb, mjólkurhuðnur, mjólkurær, mjólkandi buffla, hesta og eldissvín 

og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1447/2006, (EB) nr. 188/2007, (EB) nr. 232/2009, 

(EB) nr. 186/2007 og (EB) nr. 209/2008 (leyfishafi er S.I. Lesaffre) (Stjtíð. ESB L 144, 

3.6.2019, bls. 32). 

293. 32019 R 0900: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/900 frá  

29. maí 2019 um leyfi fyrir 8-merkaptó-p-mentan-3-óni og p-ment-1-en-8-þíóli sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 36). 

294. 32019 R 0901: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/901 frá  

29. maí 2019 um leyfi fyrir ríbóflavíni, sem er framleitt með Ashbya gossypii (DSM 23096), 

ríbóflavíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) og 

ríbóflavín-5‘-fosfatnatríumsalti, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða 

DSM 23984) (gjafar B2-vítamíns), sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB  

L 144, 3.6.2019, bls. 41). 

295. 32019 R 0929: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/929 frá  

5. júní 2019 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem  

er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og fráfærugrísi (leyfishafi er Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (Stjtíð. ESB  

L 148, 6.6.2019, bls. 25).“ 

3. Texti liðar 1zzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006), 1zzzb (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1447/2006), 1zzzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 188/2007), 1zzzk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 186/2007), 1zzzl (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 226/2007), 1zzzzn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 209/2008) and 1zzzzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 232/2009) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/781, (ESB) 2019/849, (ESB) 2019/857, 

(ESB) 2019/892, (ESB) 2019/893, (ESB) 2019/898, (ESB) 2019/899, (ESB) 2019/900, (ESB) 2019/901 

og (ESB) 2019/929 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 209/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/913 

frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir ketti 

og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 163/2008 (leyfishafi er Bayer HealthCare AG) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/914 

frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóðuraukefni 

fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis og sem 

aldar eru til varps (leyfishafi er HuvePharma NV) (2). 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því  

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 liðum er bætt við á eftir 295. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/929) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„296. 32019 R 0913: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/913 frá  

29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir ketti 

og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 163/2008 (leyfishafi er Bayer HealthCare AG) (Stjtíð. 

ESB L 146, 5.6.2019, bls. 57). 

297. 32019 R 0914: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/914 frá  

29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis og sem aldar 

eru til varps (leyfishafi er HuvePharma NV) (Stjtíð. ESB L 146, 5.6.2019, bls. 60).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2019/913 og (ESB) nr. 2019/914, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 146, 5.6.2019, bls. 57. 

(2) Stjtíð. ESB L 146, 5.6.2019, bls. 60. 

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

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 210/2019 

frá 27. september 2019 

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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá  

15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum 

um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntu-

verndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, 

(ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 

og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB 

og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 

og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 

96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) 

(1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40. 

2) Reglugerð (ESB) 2017/625 fellir úr gildi frá 14. desember 2019, reglugerðir (EB) nr. 854/2004 (2) 

og (EB) nr. 882/2004 (3), tilskipanir 89/608/EBE (4), 89/662/EBE (5), 90/425/EBE (6), 91/496/EBE 

(7), 96/23/EB (8), 96/93/EB (9) og 97/78/EB (10) og ákvörðun 92/438/EBE (11), sem hafa verið 

teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott úr samningnum frá 14. desember 2019. 

3) Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur 

utan við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því  

er varðar EFTA-ríkin. 

4) Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland  

er undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í  

2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.  

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

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði 

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206. 

(3) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 351, 2.12.1989, bls. 34. 

(5) Stjtíð. ESB L 395, 30.12.1989, bls. 13. 

(6) Stjtíð. ESB L 224, 18.8.1990, bls. 29. 

(7) Stjtíð. ESB L 268, 24.9.1991, bls. 56. 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 11a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1918) í hluta 1.1 í I. kafla: 

„11b. 32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um 

opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli 

og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé 

beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB)  

nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og 

(EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB 

og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 

90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE 

(reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40. 

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

a) Ákvæði reglugerðarinnar taka ekki til plöntuheilbrigðis í EFTA-ríkjunum. 

b) Ákvæði 3. mgr. 27. gr. eru aðlöguð sem hér segir: 

i. EFTA-ríkin skulu gera ráðstafanir, samtímis aðildarríkjum ESB, sem samsvara 

ráðstöfunum þeirra síðarnefndu á grundvelli viðeigandi framkvæmdargerða sem 

samþykktar hafa verið í samræmi við þetta ákvæði. 

ii. Ef vandkvæði koma upp við beitingu framkvæmdargerðarinnar skal EFTA-ríkið sem 

um ræðir tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni þegar í stað. 

iii. Beiting þessa ákvæðis er með fyrirvara um möguleika EFTA-ríkis á að gera einhliða 

verndarráðstafanir meðan beðið er samþykkis lagagerða sem getið er í mgr. i. 

iv. Sameiginlega EES-nefndin getur tekið mið af framkvæmdargerðunum. 

c) Í 5. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 76. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu á 

Íslandi eða í Noregi“ bætt við á eftir orðunum „þeirrar reglugerðar“. 

d) Í 1. mgr. 64. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu á Íslandi eða í Noregi,“ 

bætt við á eftir orðunum „reglugerðar (ESB) nr. 952/2013“. 

e) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, og Eftirlitsstofnun EFTA ef 

þær varða EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnina“, „framkvæmda-

stjórninni“ í 1. og 2. mgr. 108. gr. 

f) Ákvæði 124. gr. gilda ekki um EFTA-ríkin. 

g) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA 

hvað varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 1. mgr. 141. gr. 

h) Eftirfarandi er bætt við I. viðauka: 

„29. Yfirráðasvæði Íslands. 

30. Yfirráðasvæði Konungsríkisins Noregs að Svalbarða undanskildum.“  
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Ákvæði þessarar gerðar gilda gagnvart Íslandi á þeim sviðum sem vísað er til í 2. mgr. 

inngangsorðanna.“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009), 9b (reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009) og 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 999/2001) í hluta 7.1 í I. kafla og 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) 

í II. kafla: 

„–  32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40.“ 

3. Eftirfarandi er bætt við 6. lið (tilskipun ráðsins 98/58/EB), 8. lið (tilskipun ráðsins 1999/74/EB),  

10. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005), 11. lið (tilskipun ráðsins 2008/120/EB), 12. lið (tilskipun 

ráðsins 2008/119/EB) og 13. lið (tilskipun ráðsins 2007/43/EB) í hluta 9.1 í I. kafla: 

„, breytt með: 

– 32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40.“ 

4. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31p (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/654/EB) í II. kafla: 

„31q. 32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um 

opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli 

og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur  

sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB)  

nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og 

(EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB 

og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 

90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE 

(reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40. 

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

a) Ákvæði reglugerðarinnar taka ekki til plöntuheilbrigðis í EFTA-ríkjunum.  

b) Ákvæði 3. mgr. 27. gr. eru aðlöguð sem hér segir: 

i. EFTA-ríkin skulu gera ráðstafanir, samtímis aðildarríkjum ESB, sem samsvara 

ráðstöfunum þeirra síðarnefndu á grundvelli viðeigandi framkvæmdargerða sem 

samþykktar hafa verið í samræmi við þetta ákvæði. 

ii. Ef vandkvæði koma upp við beitingu framkvæmdargerðarinnar skal EFTA-ríkið sem 

um ræðir tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni þegar í stað. 

iii. Beiting þessa ákvæðis er með fyrirvara um möguleika EFTA-ríkis á að gera einhliða 

verndarráðstafanir meðan beðið er samþykkis lagagerða sem getið er í mgr. i. 

iv. Sameiginlega EES-nefndin getur tekið mið af framkvæmdargerðunum. 

c) Í 5. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 76. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu  

á Íslandi eða í Noregi“ bætt við á eftir orðunum „þeirrar reglugerðar“. 

d) Í 1. mgr. 64. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu á Íslandi eða í Noregi,“ 

bætt við á eftir orðunum „reglugerðar (ESB) nr. 952/2013“.  
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e) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, og Eftirlitsstofnun EFTA ef 

þær varða EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnin“, „framkvæmda-

stjórnina“ í 1. mgr. 108. gr. og „framkvæmdastjórninni“ í 2. mgr. 108. gr. 

f) Ákvæði 124. gr. gilda ekki um EFTA-ríkin. 

g) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA 

hvað varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 1. mgr. 141. gr. 

h) Eftirfarandi er bætt við I. viðauka: 

„29. Yfirráðasvæði Íslands. 

30. Yfirráðasvæði Konungsríkisins Noregs að Svalbarða undanskildum.“ 

5. Aðlögunartexti B í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1. í  

I. kafla fellur brott frá 14. desember 2019: 

6. Texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 89/662/EBE), 2. liðar (tilskipun ráðsins 90/425/EBE), 3. liðar 

(tilskipun ráðsins 89/608/EBE), 4. liðar (tilskipun ráðsins 97/78/EB), 5. liðar (tilskipun ráðsins 

91/496/EBE), 6. liðar (ákvörðun ráðsins 92/438/EBE), 9. liðar (tilskipun ráðsins 96/93/EB), 11. liðar 

(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) og 12. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 854/2004) í hluta 1.1 í I. kafla, 2. liðar (tilskipun ráðsins 96/23/EB) í hluta 7.1 í  

I. kafla og liðar 31j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í II. kafla fellur brott frá 

14. desember 2019. 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir 163. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2158) í  

XII. kafla: 

„164. 32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um 

opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli 

og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur  

sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB)  

nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og 

(EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB 

og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 

90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE 

(reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40. 

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

a) Ákvæði reglugerðarinnar taka ekki til plöntuheilbrigðis í EFTA-ríkjunum.  

b) Ákvæði 3. mgr. 27. gr. eru aðlöguð sem hér segir: 

i. EFTA-ríkin skulu gera ráðstafanir, samtímis aðildarríkjum ESB, sem samsvara 

ráðstöfunum þeirra síðarnefndu á grundvelli viðeigandi framkvæmdargerða sem 

samþykktar hafa verið í samræmi við þetta ákvæði. 

ii. Ef vandkvæði koma upp við beitingu framkvæmdargerðarinnar skal EFTA-ríkið sem 

um ræðir tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni þegar í stað. 

iii. Beiting þessa ákvæðis er með fyrirvara um möguleika EFTA-ríkis á að gera einhliða 

verndarráðstafanir meðan beðið er samþykkis lagagerða sem getið er í mgr. i.  
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iv. Sameiginlega EES-nefndin getur tekið mið af framkvæmdargerðunum. 

c) Í 5. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 76. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu  

á Íslandi eða í Noregi“ bætt við á eftir orðunum „þeirrar reglugerðar“. 

d) Í 1. mgr. 64. gr. er orðunum „, eða í samræmi við tollafgreiðslu á Íslandi eða í Noregi,“ 

bætt við á eftir orðunum „reglugerðar (ESB) nr. 952/2013“. 

e) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, og Eftirlitsstofnun EFTA ef 

þær varða EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnin“, „framkvæmda-

stjórnina“ í 1. mgr. 108. gr. og „framkvæmdastjórninni“ í 2. mgr. 108. gr. 

f) Ákvæði 124. gr. gilda ekki um EFTA-ríkin. 

g) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA 

hvað varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ í 1. mgr. 141. gr. 

h) Eftirfarandi er bætt við I. viðauka: 

„29. Yfirráðasvæði Íslands. 

30. Yfirráðasvæði Konungsríkisins Noregs að Svalbarða undanskildum.“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla og 13. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009) í XV. kafla: 

„–  32017 R 0625: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 137, 24.5.2017, bls. 40.“ 

3. Texti liðar 54zzzi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í XII. kafla fellur brott frá 

14. desember 2019. 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/625, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 137, 24.5.2017, 

bls. 40, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

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

hefur farið fram (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 3/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 211/2019 

frá 27. september 2019 

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) 2019/38 frá  

10. janúar 2019 um breytingu á II. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir ípródíón 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 

fram kemur 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 undirlið er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. kafla 

I. viðauka við EES-samninginn: 

„–  32019 R 0038: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/38 frá 10. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 9, 11.1.2019, bls. 94).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„–  32019 R 0038: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/38 frá 10. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 9, 11.1.2019, bls. 94).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/38, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 94. 

2023/EES/3/06 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 3/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 212/2019 

frá 27. september 2019 

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) 2019/50 frá  

11. janúar 2019 um breytingu á II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórantranilípról, klómasón, 

sýklanilípról, fenasakín, fenpíkoxamíð, flúoxastróbín, lambda-sýhalótrín, mepíkvat, laukolíu, 

þíaklópríð og valífenalat í eða á tilteknum afurðum (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 109, 

24.4.2019, bls. 28. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/58 frá  

14. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

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

3) 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 

fram kemur 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0050: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/50 frá 11. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 10, 14.1.2019, bls. 8), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 28, 

–  32019 R 0058: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/58 frá 14. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 12, 15.1.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0050: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/50 frá 11. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 10, 14.1.2019, bls. 8), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 28, 

– 32019 R 0058: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/58 frá 14. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 12, 15.1.2019, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2019, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 12, 15.1.2019, bls. 1. 

2023/EES/3/07 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/50, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, 

bls. 28, og reglugerðar (ESB) 2019/58, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 3/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 213/2019 

frá 27. september 2019 

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) 2019/88 frá  

18. janúar 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/89 frá  

18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir brómadíólón, etófenprox, paklóbútrasól 

og penkónasól í eða á tilteknum afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/90 frá  

18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir brómúkónasól, karboxín, 

fenbútatínoxíð, fenpýrasamín og pýridaben í eða á tilteknum afurðum (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/91 frá  

18. janúar 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir búprófesín, díflúbensúrón, 

etoxýsúlfúrón, joxýníl, mólínat, píkoxýstróbín og tepraloxýdím 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 

fram kemur 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 undirliðum er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0088: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/88 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 1), 

–  32019 R 0089: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/89 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 13),  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 22, 24.1.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 22, 24.1.2019, bls. 13. 

(3)  Stjtíð. ESB L 22, 24.1.2019, bls. 52. 

(4)  Stjtíð. ESB L 22, 24.1.2019, bls. 74. 

2023/EES/3/08 
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–  32019 R 0090: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/90 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 52), 

–  32019 R 0091: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/91 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 74).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0088: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/88 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 1), 

–  32019 R 0089: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/89 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 13), 

–  32019 R 0090: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/90 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 52), 

–  32019 R 0091: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/91 frá 18. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 22, 24.1.2019, bls. 74).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/88, (ESB) 2019/89, (ESB) 2019/90 og (ESB) 2019/91, 

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

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 3/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 214/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/839 frá 

7. mars 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014 um hljóðstig 

vélknúinna ökutækja og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við lið 2a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014) í I. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0839: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/839 frá 7. mars 2019 

(Stjtíð. ESB L 138, 24.5.2019, bls. 70).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/839, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 24.5.2019, bls. 70. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 215/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/318 frá  

19. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2400 og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/46/EB að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra 

ökutækja (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB): 

„– 32019 R 0318: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/318 frá 19. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 58, 26.2.2019, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 45zzw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/2400): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0318: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/318 frá 19. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 58, 26.2.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/318, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 58, 26.2.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/10 



Nr. 3/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 216/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/543 frá  

3. apríl 2019 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 661/2009 og I., III. og IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því 

er varðar uppfærslu tilvísana í tilteknar reglugerðir og innleiðingu tiltekinna reglugerða efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB) og lið 

45zza (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009): 

„– 32019 R 0543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/543 frá 3. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 45zzw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400): 

„45zzx.  32019 R 0543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/543 frá 3. apríl 2019 um 

breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 og  

I., III. og IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar 

uppfærslu tilvísana í tilteknar reglugerðir og innleiðingu tiltekinna reglugerða efna-

hagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja (Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/543, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/11 



Nr. 3/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 217/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/129 frá  

16. janúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar beitingu Euro  

5-þrepsins við gerðarviðurkenningu ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjóla (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 46. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013) í  

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0129: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/129 16. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 30, 31.1.2019, bls. 106).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/129 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 30, 31.1.2019, bls. 106. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/12 



Nr. 3/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 218/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/519 frá  

19. mars 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit 

með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013) í II. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0519: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/519 19. mars 2019 (Stjtíð. ESB 

L 91, 29.3.2019, bls. 42).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/519, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 91, 29.3.2019, bls. 42. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 219/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/650 frá  

24. apríl 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1925/2006 að því er varðar jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/651 frá  

24. apríl 2019 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 

þroskunar og heilbrigðis barna (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006): 

„– 32019 R 0650: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/650 frá 24. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 110, 25.4.2019, bls. 21).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 164. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/625): 

„165. 32019 R 0651: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/651 frá 24. apríl 2019 um 

synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og heilbrigðis 

barna (Stjtíð. ESB L 110, 25.4.2019, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/650 og (ESB) 2019/651, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 110, 25.4.2019, bls. 21. 

(2) Stjtíð. ESB L 110, 25.4.2019, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/14 



Nr. 3/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 220/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/800 frá  

17. maí 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar rýmkun á notkun karmínsýru, karmíns (E 120) í tilteknar kjötafurðir 

sem eru hefðbundnar á frönskum yfirráðasvæðum handan hafsins (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/801 frá  

17. maí 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á ein- og tvíglýseríðum af fitusýrum (E 471) á tiltekin fersk 

aldin (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) 

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

„– 32019 R 0800: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/800 frá 17. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 132, 20.5.2019, bls. 15), 

–  32019 R 0801: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/801 frá 17. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 132, 20.5.2019, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/800 og (ESB) 2019/801, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 18. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/15 



Nr. 3/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 



5.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 3/33 

 5
.1

.2
0
2

3
 

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. 3

/3
3
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 221/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/891 frá  

28. maí 2019 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar virkniflokkinn „bindiefni“ og notkun járnlaktats (E 585) á sveppinn 

Albatrellus ovinus sem matvælainnihaldsefni í sænskri lifrarkæfu (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 fram kemur 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 undirlið er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0891: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/891 frá 28. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 142, 29.5.2019, bls. 54).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/891, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 54. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/16 



Nr. 3/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 222/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/799 frá  

17. maí 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar að taka bragðefnið fúran-2(5H)-ón af skrá Sambandsins (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 undirlið er bætt við lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0799: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/799 frá 17. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 132, 20.5.2019, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/799, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/17 



Nr. 3/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.1.2023 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 223/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/760 

frá 13. maí 2019 um leyfi til að setja á markað lífmassa úr gersveppnum Yarrowia lipolytica sem 

nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (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 fram kemur í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 124b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2017/2470): 

„– 32019 R 0760: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/760 frá  

13. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 125, 14.5.2019, bls. 13).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 165. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/651): 

„166. 32019 R 0760: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/760 frá  

13. maí 2019 um leyfi til að setja á markað lífmassa úr gersveppnum Yarrowia lipolytica sem 

nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 125, 

14.5.2019, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/760, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 125, 14.5.2019, bls. 13. 

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

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 224/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/238 

frá 8. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið óvótransferrín 

með tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010) í  

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0238: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/238 frá  

8. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2019, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/238, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2019, bls. 4. 

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

nr. 225/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/636 frá  

23. apríl 2019 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12w (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004) í  

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0636: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/636 frá 23. apríl 2019 (Stjtíð. 

ESB L 109, 24.4.2019, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/636, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 6. 

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

nr. 226/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/521 frá  

27. mars 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um 

flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og 

vísindalegum framförum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0521: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/521 frá 27. mars 2019 (Stjtíð. 

ESB L 86, 28.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/521, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 86, 28.3.2019, bls. 1. 

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

nr. 227/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/637 

frá 23. apríl 2019 um að samþykkja kólekalsíferól sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 14 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/641 

frá 17. apríl 2019 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir flokki skyldra sæfivara, sem inniheldur  

1R-transfenótrín, sem Írland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (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 12zzzzzw (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1251) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzx.  32019 R 0637: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/637 frá  

23. apríl 2019 um að samþykkja kólekalsíferól sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 13). 

12zzzzzy.  32019 D 0641: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/641 frá  

17. apríl 2019 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir flokki skyldra sæfivara, sem inniheldur 

1R-transfenótrín, sem Írland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 26).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/637 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2019/641, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 109, 24.4.2019, bls. 26. 

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

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 228/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/994 

frá 17. júní 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir etófenproxi til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (1). 

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

2019/1030 frá 21. júní 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir indoxakarbi til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (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 12zzzzzy (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/641) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzz.  32019 D 0994: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/994 frá  

17. júní 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir etófenproxi til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 26), 

12zzzzzza.  32019 D 1030: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1030 frá  

21. júní 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir indoxakarbi til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 167, 24.6.2019, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2019/994 og (ESB) 2019/1030, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 26. 

(2) Stjtíð. ESB L 167, 24.6.2019, bls. 32. 

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

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 229/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/139 

frá 29. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni IMI389521, í 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/147 

frá 30. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni PPRI 5339, í 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram-

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

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/148 

frá 30. janúar 2019 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/149 

frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2015/1108 og (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir notkun ediks sem grunnefnis (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/150 

frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar 

skýrslugjafaraðildarríki til að meta eftirfarandi virk efni sem eru í plöntuverndarvörum: 

deltametrín, díflúfeníkan, epoxíkónasól, flúoxastróbín, próþíókónasól og tebúkónasól (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/151 

frá 30. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Clonostachys rosea af stofni 

J1446 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158 

frá 31. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metoxýfenósíði sem efni sem 

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

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/168 

frá 31. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af 

  

(1) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 14. 

(3) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 18. 

(4) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 20. 

(5) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 23. 

(6) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 26. 

(7) Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 21. 

2023/EES/3/24 
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stofni QST 713, Bacillus thuringiensis undirteg. Aizawai, Bacillus thuringiensis undirteg. 

israeliensis, Bacillus thuringiensis undirteg. kurstaki, Beauveria bassiana, benflúralín, klódínafóp, 

klópýralíð, Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, epoxíkónasól, 

fenpýroxímat, flúasínam, flútólaníl, fosetýl, Lecanicillium muscarium, mepanípýrím, mepíkvat, 

Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkónasól, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, 

pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA 342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum, 

rimsúlfúrón, spínósað, Streptomyces K61, þíaklópríð, tólklófosmetýl, Trichoderma asperellum, 

Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, tríklópýr, trínexapak, 

trítíkónasól, Verticillium albo-atrum og síram (8). 

9) 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. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32019 R 0139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/139 frá  

29. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 4), 

 32019 R 0147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/147 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 14),  

 32019 R 0149: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/149 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 20), 

 32019 R 0151: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/151 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 26), 

 32019 R 0158: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158 frá  

31. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 21), 

 32019 R 0168: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/168 frá  

31. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13zzze (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 686/2012): 

„– 32019 R 0150: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/150 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 23).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 13zzzzzb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1108): 

„, breytt með: 

 32019 R 0149: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/149 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 20).“ 

4. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzo (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/1981): 

„13zzzzzzzzzp.  32019 R 0139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/139 

frá 29. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 

IMI389521, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

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

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

L 26, 30.1.2019, bls. 4).  

  

(8) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 1. 
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13zzzzzzzzzq.  32019 R 0147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/147 

frá 30. janúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 

PPRI 5339, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

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

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

L 27, 31.1.2019, bls. 14). 

13zzzzzzzzzr.  32019 R 0148: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/148 

frá 30. janúar 2019 um að samþykkja ekki virka efnið própaníl í samræmi við 

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

verndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 18). 

13zzzzzzzzzs.  32019 R 0151: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/151 

frá 30. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Clonostachys 

rosea af stofni J1446 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 26).  

13zzzzzzzzzt.  32019 R 0158: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158 

frá 31. janúar 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu metoxýfenósíði 

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

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/139, (ESB) 2019/147, (ESB) 2019/148, 

(ESB) 2019/149, (ESB) 2019/150, (ESB) 2019/151, (ESB) 2019/158 og (ESB) 2019/168 sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 230/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/680 frá  

30. apríl 2019 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/681 frá  

30. apríl 2019 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0680: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/680 frá 30. apríl 2019 (Stjtíð. 

ESB L 115, 2.5.2019, bls. 3), 

– 32019 R 0681: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/681 frá 30. apríl 2019 (Stjtíð. 

ESB L 115, 2.5.2019, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/680 og (ESB) 2019/681, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 115, 2.5.2019, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 115, 2.5.2019, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/25 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 231/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/698 frá  

30. apríl 2019 um breytingu á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/701 frá  

5. apríl 2019 um að koma á skrá yfir sameiginleg heiti innihaldsefna til að nota við merkingar á 

snyrtivörum (2). 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/701 fellir úr gildi, frá 8. maí 2020, ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 96/335/EB (3), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því 

að fella hana brott úr samningnum frá 8. maí 2020. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

XVI. kafli. II. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009): 

„– 32019 R 0698: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/698 frá 30. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 119, 7.5.2019, bls. 66).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 13. lið (fellur brott): 

„13a.  32019 D 0701: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/701 frá 5. apríl 2019 um að 

koma á skrá yfir sameiginleg heiti innihaldsefna til að nota við merkingar á snyrtivörum 

(Stjtíð. ESB L 121, 8.5.2019, bls. 1).“ 

3. Texti 10. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/335/EB) fellur brott frá 8. maí 2020. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/698 og ákvörðunar (ESB) 2019/701, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 119, 7.5.2019, bls. 66. 

(2) Stjtíð. ESB L 121, 8.5.2019, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 132, 1.6.1996, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/26 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 232/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2019/831 frá  

22. maí 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í  

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0831: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/831 frá 22. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 137, 23.5.2019, bls. 29).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/831, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 137, 23.5.2019, bls. 29. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 233/2019 

frá 27. september 2019 

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)  

nr. 2019/1397 frá 6. ágúst 2019 um hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla 

fyrir búnað um borð í skipum og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/773 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1397 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2018/773, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella 

hana brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 3. liðar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/773) í XXXII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„32019 1397: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1397 frá 6. ágúst 2019 um 

hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla fyrir búnað um borð í skipum og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/773 (Stjtíð. ESB L 237, 13.9.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1397, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 237, 13.9.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/28 



5.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 3/55 

 5
.1

.2
0
2

3
 

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. 3

/5
5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 234/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (Orka) 

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) 

2017/2379 frá 18. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Kanada um dæmigerða losun 

gróðurhúsalofttegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/28/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 41b (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/749) í IV. viðauka við EES-samninginn: 

„41c. 32017 D 2379: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2379 frá  

18. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Kanada um dæmigerða losun gróðurhúsaloft-

tegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/28/EB (Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 86). 

Ákvörðunin tekur ekki til Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2379, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 86. 

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

nr. 235/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (Félagslegt öryggi) 

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. E6 frá 19. október 2017 um hvenær telja skuli að 

rafræn boð hafi verið afhent með löglegum hætti í kerfinu fyrir rafræna miðlun upplýsinga um 

almannatryggingar (EESSI) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 3.E5 (ákvörðun nr. E5 frá 16. mars 2017) í VI. viðauka við  

EES-samninginn: 

„3.E6 32018 D 1004(02): Ákvörðun nr. E6 frá 19. október 2017 um hvenær telja skuli að rafræn boð 

hafi verið afhent með löglegum hætti í kerfinu fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almanna-

tryggingar (EESSI) (Stjtíð. ESB C 355, 4.10.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. E6, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 355, 4.10.2018, bls. 5. 

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

nr. 236/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (Félagslegt öryggi) 

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 tilmæli nr. A1 frá 18. október 2017 um útgáfu staðfestingarinnar 

sem um getur í 2. mgr. 19. 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 lið er bætt við undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA 

MIÐ AF“ og á undan lið 4.PI (tilmæli nr. P1 frá 12. júní 2009) í VI. viðauka við EES-samninginn. 

„4.A1 32018 H 0529(01): Tilmæli nr. A1 frá 18. október 2017 um útgáfu staðfestingarinnar sem um 

getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB 

C 183, 29.5.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilmæla nr. A1, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 183, 29.5.2018, bls. 5 

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

nr. 237/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/63 frá 

21. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar framlög greidd fyrirfram til fjármögnunarfyrirkomulags vegna skilameðferðar (1), sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 156, 20.6.2017, bls. 38. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/860 frá 

4. febrúar 2016 um nánari tilgreiningu á aðstæðum þar sem nauðsynlegt er að veita undanþágu frá 

beitingu heimilda til niðurfærslu eða umbreytingar skv. 3. mgr. 44. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/59/ESB sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

verðbréfafyrirtækja (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1075 

frá 23. mars 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina inntak endurreisnaráætlana, skilaáætlana og 

skilaáætlana samstæðu, lágmarksviðmiðanir sem lögbært yfirvald á að meta að því er varðar 

endurreisnaráætlanir og endurreisnaráætlanir samstæðu, skilyrði fyrir fjárstuðningi við samstæðu, 

kröfur um óháða matsaðila, samningsbundna viðurkenningu á niðurfærslu- og umbreytingar-

heimildum, málsmeðferðir við og inntak tilkynningarskyldu og tilkynningu um tímabundna frestun 

og rekstrarlega starfsemi skilaráðanna (3), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 205, 30.7.2016, bls. 27.  

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1400 

frá 10. maí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksatriði áætlunar um endurskipulagningu 

starfsemi og lágmarksinnihald skýrslna um framvindu framkvæmdar áætlunarinnar (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1434 

frá 14. desember 2015 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/63 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar framlög greidd fyrirfram til 

fjármögnunarfyrirkomulags vegna skilameðferðar (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1450 

frá 23. maí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir sem varða aðferðafræðina við að 

ákvarða lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (6).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 44. 

(2)  Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 11. 

(3)  Stjtíð. ESB L 184, 8.7.2016, bls. 1. 

(4)  Stjtíð. ESB L 228, 23.8. 2016, bls. 1. 

(5)  Stjtíð. ESB L 233, 30.8.2016, bls. 1. 

(6)  Stjtíð. ESB L 237, 3.9.2016, bls. 1. 
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7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1066 

frá 17. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur, stöðluð eyðublöð 

og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB (7). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 19b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB) í IX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„19ba. 32015 R 0063: Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/63 frá 21. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er varðar framlög greidd fyrirfram til fjármögnunarfyrirkomulags vegna 

skilameðferðar (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 44), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 156, 

20.6.2017, bls. 38, breytt með: 

– 32016 R 1434: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1434 frá 

14. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 233, 30.8.2016, bls. 1). 

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

segir: 

a)  Í 2. mgr. 4. gr. orðast „31. desember 2024“ hvað EFTA-ríkin varðar sem „31. desember 2027“. 

b)  Hvað EFTA-ríkin varðar, að Liechtenstein undanskildu, orðast 1. til 4. mgr. 20. gr. sem hér 

segir: 

„Umbreytingarákvæði 

1. Þegar upplýsingarnar sem sérstakur vísir krefst, eins og um getur í II. viðauka, eru 

ekki innifaldar í gildandi kröfu um skýrslugjöf um eftirlit sem um getur í 14. gr. fyrir 

viðmiðunarárið, skal ekki beita þeim áhættuvísi fyrr en krafan um skýrslugjöf um eftirlit 

kemur til framkvæmda. Vægi annarra tiltækra áhættuvísa skal taka hlutfallslegum 

breytingum á vægi eins og kveðið er á um í 7. gr. svo að summa vægis þeirra sé 

1. Viðkomandi lánastofanir skulu, á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 237/2019 frá 27. september 2019 tekur gildi, ef engar af upplýsingunum sem krafist er í 

16. gr. eru tiltækar í innstæðutryggingakerfinu innan sex mánaða frá gildistöku 

ákvörðunarinnar, að því er varðar útreikning árlega viðmiðunarmarksins, sem um getur í 

2. mgr. 4. gr., eða árlegs grunnframlags hverrar stofnunar sem um getur í 5. gr., eftir 

tilkynningu frá innstæðutryggingakerfinu, láta skilavöldunum í té þær upplýsingar fyrir þá 

dagsetningu. Skilavöldin skulu, þrátt fyrir 1. mgr. 13. gr. að því er varðar framlög sem greiða 

á, á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 27. september 

2019 tekur gildi, tilkynna hverri stofnun um ákvörðun sína sem ákvarðar árlegt framlag sem 

þær eiga að greiða eigi síðar en innan níu mánaða frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 27. september 2019. 

2. Þrátt fyrir 4. mgr. 13. gr., og að því er varðar framlög sem greiða á, á því ári sem 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 27. september 2019 tekur gildi, 

skal greiða fjárhæðina sem fellur á gjalddaga samkvæmt ákvörðuninni sem um getur í 3. mgr. 

13. gr. eigi síðar en 31. desember það ár, eða innan mánaðar frá tilkynningu um þá ákvörðun, 

eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(7)  Stjtíð. ESB L 181, 6.7.2016, bls. 1. 
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3. Þrátt fyrir 4. mgr. 14. gr. og að því er varðar upplýsingarnar sem láta skal skilavöldum 

í té á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 27. september 2019 

tekur gildi skal veita upplýsingarnar sem um getur í þeirri málsgrein eigi síðar en innan sex 

mánaða frá gildistöku ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 

27. september 2019. 

4.  Þrátt fyrir 1. mgr. 16. gr. skulu innstæðutryggingakerfin, eigi síðar en 1. september 

árið eftir það ár sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 frá 

27. september 2019 tekur gildi, láta skilavaldinu í té upplýsingarnar um fjárhæð tryggðra 

innstæða frá og með 31. júlí það ár, nema innstæðutryggingakerfin hafi veitt upplýsingarnar 

innan tímarammans sem fram kemur í 1. mgr. 16. gr.“ 

c)  Hvað EFTA-ríkin varðar skal 5. mgr. 20. gr. hljóða svo: 

„5. Með fyrirvara um 10. gr. þessarar reglugerðar er EFTA-ríkjunum heimilt, til 

31. desember 2026, að leyfa stofnunum með heildareignir sem eru jafnar eða minni en  

3 000 000 000 evrur, að greiða 50 000 evra eingreiðslu fyrir fyrstu 300 000 000 evrur af 

heildarskuldum, neikvæðu eigin fé og tryggðum innstæðum. Stofnanir þessar skulu leggja af 

mörkum í samræmi við 4.-9. gr. þessarar reglugerðar fyrir heildarskuldir, neikvætt eigið fé 

og tryggðar innstæður sem eru hærri en 300 000 000 evrur.“ 

d)  Hvað EFTA-ríkin varðar hljóðar önnur mgr. 21. gr. sem hér segir: 

„Hún gildir frá 1. janúar árið á eftir því ári er ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 237/2019 frá 27. september 2019 tekur gildi.“ 

19bb. 32016 R 0860: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/860 frá 4. febrúar 2016 

um nánari tilgreiningu á aðstæðum þar sem nauðsynlegt er að veita undanþágu frá beitingu heimilda 

til niðurfærslu eða umbreytingar skv. 3. mgr. 44. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfa-

fyrirtækja (Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 11). 

19bc. 32016 R 1066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1066 frá  

17. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur, stöðluð eyðublöð 

og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB (Stjtíð. ESB L 181, 

6.7.2016, bls. 1). 

19bd. 32016 R 1075: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1075 frá 23. mars 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina inntak endurreisnaráætlana, skilaáætlana og skilaáætlana samstæðu, 

lágmarksviðmiðanir sem lögbært yfirvald á að meta að því er varðar endurreisnaráætlanir og 

endurreisnaráætlanir samstæðu, skilyrði fyrir fjárstuðningi við samstæðu, kröfur um óháða 

matsaðila, samningsbundna viðurkenningu á niðurfærslu- og umbreytingarheimildum, máls-

meðferðir við og inntak tilkynningarskyldu og tilkynningu um tímabundna frestun og rekstrarlega 

starfsemi skilaráðanna (Stjtíð. ESB L 184, 8.7.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 205, 

30.7.2016, bls. 27. 

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

segir: 

a)  Í d-lið 7. mgr. 22. gr. er orðunum „þegar hún verður tekin upp í EES-samninginn“ bætt við á 

eftir orðunum „2. mgr. 45. gr. tilskipunar 2014/59/ESB“, hvað EFTA-ríkin varðar. 

b)  Í 43. gr. orðast „lögum Sambandsins“ og „gildandi lögum Sambandsins“ hvað EFTA-ríkin 

varðar sem „EES-samningnum“. 

c)  Í 4. mgr. 70. gr., c-lið 1. mgr. 74. gr., e-lið 2. mgr. 80. gr., c-lið 1. mgr. 84. gr., e-lið 1. mgr. 

90. gr., c-lið 1. mgr. 95. gr. og c-lið 4. mgr. 105. gr. er orðunum „og eftir því sem við á, 

ákvæði EES-samningsins“ bætt við á eftir orðunum „innlend lög“.  
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d)  Í c-lið 2. mgr. 74. gr., c-lið 2. mgr. 84. gr. og c-lið 2. mgr. 95. gr. orðast „lög Sambandsins og 

innlend lög“ hvað EFTA-ríkin varðar sem „ákvæði EES-samningsins og innlend lög“. 

e)  Í c-lið 1. mgr. 75. gr., c-lið 1. mgr. 85. gr. og c-lið 1. mgr. 96. gr. er orðunum „eða Eftirlits-

stofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin“. 

19be. 32016 R 1400: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1400 frá 10. maí 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksatriði áætlunar um endurskipulagningu starfsemi og 

lágmarksinnihald skýrslna um framvindu framkvæmdar áætlunarinnar (Stjtíð. ESB L 228, 

23.8.2016, bls. 1). 

19bf. 32016 R 1450: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1450 frá 23. maí 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir sem varða aðferðafræðina við að ákvarða 

lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (Stjtíð. ESB L 237, 3.9.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2015/63, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 156, 

20.6.2017, bls. 38, (ESB) 2016/860, (ESB) 2016/1075, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 205, 30.7.2016, 

bls. 27, (ESB) 2016/1400, (ESB) 2016/1434 og (ESB) 2016/1450 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2016/1066, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 21/2018 frá 9. febrúar 2018 (8), 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(8)  Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 41, og EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, bls. 38. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 238/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2018/64 frá 

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því 

er það varðar að tilgreina hvernig beita á viðmiðununum í iii. lið c-liðar 1. mgr. 20. gr. til að meta 

hvort tilteknir atburðir myndu leiða til verulegra og neikvæðra áhrifa á heildarvirkni markaðar, 

fjármálastöðugleika, neytendur, raunhagkerfið eða fjármögnun heimila og fyrirtækja í einu eða 

fleiri aðildarríkjum (1).  

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/65 frá 

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem 

tilgreina tæknilega þætti skilgreininganna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/66 frá 

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem 

tilgreina hvernig nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiða, grundvallarfjárhæð afleiða og 

verðmæti hreinnar eignar fjárfestingarsjóða skuli metið (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/67 frá 

3. október 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

það varðar að koma á skilyrðum til að meta áhrif þess að gildandi viðmiðanir verði aflagðar eða 

þeim breytt (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1637 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir verklagsreglur og einkenni eftirlitsstarfsemi (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1638 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar hvernig tryggja eigi að ílagsgögn séu viðeigandi 

og sannreynanleg, og innri eftirlits- og sannprófunarferlar þess sem leggur þau fram sem stjórnandi 

mjög mikilvægrar viðmiðunar verður að tryggja að séu til staðar ef ílagsgögn koma frá 

framlínudeild (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1639 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar þætti hátternisreglna sem stjórnendur viðmiðana 

sem byggjast á ílagsgögnum frá aðilum sem leggja fram gögn eiga að þróa (7).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 5. 

(2)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 9. 

(3)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 11. 

(4)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 14. 

(5)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 6. 

(7)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 11. 

2023/EES/3/33 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1640 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar kröfur um stjórnunarhætti og eftirlit aðila sem 

leggja fram gögn og eru undir eftirliti (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1641 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem stjórnandi mikilvægra 

viðmiðana skal legga fram um aðferðafræðina sem notuð er til að ákvarða viðmiðunina, innri 

endurskoðun og samþykki aðferðafræðinnar og aðferðirnar fyrir verulegar breytingar á 

aðferðafræðinni (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1642 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar viðmiðanir sem lögbær yfirvöld skulu taka tillit 

til við mat á því hvort stjórnendur mikilvægra viðmiðana eigi að beita tilteknum kröfum (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1643 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar inntak yfirlýsingar um viðmiðun sem stjórnandi 

viðmiðunar skal birta, ásamt tilvikum þar sem uppfærslu er krafist (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1644 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem ákvarða lágmarksinnihald samstarfsfyrirkomulags milli 

lögbærra yfirvalda þriðju landa þar sem lagarammi og eftirlitsvenjur hafa verið viðurkenndar sem 

jafngildar (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1645 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir form og inntak umsóknar um viðurkenningu til lögbærra 

yfirvalda tilvísunaraðildarríkis og fyrir framsetningu upplýsinga í tilkynningunni til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1646 

frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir upplýsingarnar sem á að leggja fram við umsókn um leyfi og 

við umsókn um skráningu (14). 

15) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 

frá 11. ágúst 2016 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (15). 

16) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1147 

frá 28. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá 

yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (16).  

  

(8)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 16. 

(9)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 21. 

(10)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 25. 

(11)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 29. 

(12)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 33. 

(13)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 36. 

(14)  Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 43. 

(15)  Stjtíð. ESB L 217, 12.8.2016, bls. 1. 

(16)  Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 32. 
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17) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2446 

frá 19. desember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman 

skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (17). 

18) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105 

frá 8. ágúst 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og 

eyðublöð fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar lögbærra yfirvalda til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011 (18). 

19) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1106 

frá 8. ágúst 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir samræmis-

yfirlýsingu sem stjórnendur mikilvægra viðmiðana og viðmiðana sem ekki eru mikilvægar eiga að 

birta og viðhalda í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011 (19). 

20) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1557 

frá 17. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman 

skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (20). 

21) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/482 

frá 22. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (21).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31l (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011): 

„31la. 32016 R 1368: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 frá  

11. ágúst 2016 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (Stjtíð. 

ESB L 217, 12.8.2016, bls. 1), breytt með: 

– 32017 R 1147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1147 frá 

28. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 32), 

– 32017 R 2446: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2446 frá 

19. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 346, 28.12.2017, bls. 1), 

– 32018 R 1557: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1557 frá 

17. október 2018 (Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 10), 

– 32019 R 0482: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/482 frá 

22. mars 2019 (Stjtíð. ESB L 82, 25.03.2019, bls. 26).  

  

(17)  Stjtíð. ESB L 346, 28.12.2017, bls. 1. 

(18)  Stjtíð. ESB L 202, 9.8.2018, bls. 1. 

(19)  Stjtíð. ESB L 202, 9.8.2018, bls. 9. 

(20)  Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 10. 

(21)  Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 26. 
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31lb. 32018 R 0064: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/64 frá  

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því 

er það varðar að tilgreina hvernig beita á viðmiðununum í iii. lið c-liðar 1. mgr. 20. gr. til að meta 

hvort tilteknir atburðir myndu leiða til verulegra og neikvæðra áhrifa á heildarvirkni markaðar, 

fjármálastöðugleika, neytendur, raunhagkerfið eða fjármögnun heimila og fyrirtækja í einu eða fleiri 

aðildarríkjum (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 5). 

31lc. 32018 R 0065: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/65 frá  

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem 

tilgreina tæknilega þætti skilgreininganna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar 

(Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 9). 

31ld. 32018 R 0066: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/66 frá  

29. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem 

tilgreina hvernig nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiða, grundvallarfjárhæð afleiða og 

verðmæti hreinnar eignar fjárfestingarsjóða skuli metið (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 11). 

31le. 32018 R 0067: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/67 frá 3. október 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er það varðar að 

koma á skilyrðum til að meta áhrif þess að gildandi viðmiðanir verði aflagðar eða þeim breytt 

(Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 14). 

31lf. 32018 R 1105: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105 frá 8. ágúst 

2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir 

tilhögun upplýsingamiðlunar lögbærra yfirvalda til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011 (Stjtíð. ESB 

L 202, 9.8.2018, bls. 1). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 

segir: 

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum 

samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki/n“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki EFTA-

ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra auk merkingar þeirra í reglugerðinni, í þeirri röð. 

31lg. 32018 R 1106: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1106 frá 8. ágúst 

2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir samræmisyfirlýsingu sem 

stjórnendur mikilvægra viðmiðana og viðmiðana sem ekki eru mikilvægar eiga að birta og viðhalda 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011 (Stjtíð. ESB L 202, 

9.8.2018, bls. 9). 

31lh. 32018 R 1637: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1637 frá 13. júlí 2018 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir verklagsreglur og einkenni eftirlitsstarfsemi (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, 

bls. 1). 

31li. 32018 R 1638: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1638 frá 13. júlí 2018 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar hvernig tryggja eigi að ílagsgögn séu viðeigandi og sannreynanleg, 

og innri eftirlits- og sannprófunarferlar þess sem leggur þau fram sem stjórnandi mjög mikilvægrar 

viðmiðunar verður að tryggja að séu til staðar ef ílagsgögn koma frá framlínudeild (Stjtíð. ESB 

L 274, 5.11.2018, bls. 6). 

31lj. 32018 R 1639: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1639 frá 13. júlí 2018 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar þætti hátternisreglna sem stjórnendur viðmiðana sem byggjast á 

ílagsgögnum frá aðilum sem leggja fram gögn eiga að þróa (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 11). 

31lk. 32018 R 1640: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1640 frá 13. júlí 2018 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar kröfur um stjórnunarhætti og eftirlit aðila sem leggja fram gögn og 

eru undir eftirliti (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 16).  
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31ll. 32018 R 1641: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1641 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem stjórnandi mikilvægra viðmiðana 

skal legga fram um aðferðafræðina sem notuð er til að ákvarða viðmiðunina, innri endurskoðun 

og samþykki aðferðafræðinnar og aðferðirnar fyrir verulegar breytingar á aðferðafræðinni (Stjtíð. 

ESB L 274, 5.11.2018, bls. 21). 

31lm. 32018 R 1642: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1642 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar viðmiðanir sem lögbær yfirvöld skulu taka tillit til við 

mat á því hvort stjórnendur mikilvægra viðmiðana eigi að beita tilteknum kröfum (Stjtíð. ESB 

L 274, 5.11.2018, bls. 25). 

31ln. 32018 R 1643: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1643 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar inntak yfirlýsingar um viðmiðun sem stjórnandi 

viðmiðunar skal birta, ásamt tilvikum þar sem uppfærslu er krafist (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, 

bls. 29). 

31lo. 32018 R 1644: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1644 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem ákvarða lágmarksinnihald samstarfsfyrirkomulags milli lögbærra 

yfirvalda þriðju landa þar sem lagarammi og eftirlitsvenjur hafa verið viðurkenndar sem 

jafngildar (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 33). 

31lp. 32018 R 1645: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1645 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir form og inntak umsóknar um viðurkenningu til lögbærra yfirvalda 

tilvísunaraðildarríkis og fyrir framsetningu upplýsinga í tilkynningunni til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 36). 

31lq. 32018 R 1646: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1646 frá 13. júlí 2018 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir upplýsingarnar sem á að leggja fram við umsókn um leyfi og við 

umsókn um skráningu (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 43).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2018/64, (ESB) 2018/65, (ESB) 2018/66, (ESB) 

2018/67, (ESB) 2018/1637, (ESB) 2018/1638, (ESB) 2018/1639, (ESB) 2018/1640, (ESB) 2018/1641, 

(ESB) 2018/1642, (ESB) 2018/1643, (ESB) 2018/1644, (ESB) 2018/1645 og (ESB) 2018/1646 og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/1368, (ESB) 2017/1147, (ESB) 2017/2446, (ESB) 2018/1105, 

(ESB) 2018/1106, (ESB) 2018/1557 og (ESB) 2019/482 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 190/2019 frá 10. júlí 2019 (22), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(22)  Stjtíð. ESB L 235, 12.9.2019, bls. 9, og EES-viðbætir nr. 73, 12.9.2019, bls. 5. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 239/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og  

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

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) 2019/785 

frá 14. maí 2019 um samhæfingu á fjarskiptatíðnirófi fyrir búnað sem notast við ofurvíðbandstækni 

innan Sambandsins og um niðurfellingu á ákvörðun 2007/131/EB (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/785 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2007/131/EB, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella hana brott úr 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5cw (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/131/EB) í XI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„32019 D 0785: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/785 frá 14. maí 2019 um 

samhæfingu á fjarskiptatíðnirófi fyrir búnað sem notast við ofurvíðbandstækni innan Sambandsins og um 

niðurfellingu á ákvörðun 2007/131/EB (Stjtíð. ESB L 127, 16.5.2019, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/785, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 127, 16.5.2019, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 240/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og  

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

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) 2019/419 

frá 23. janúar 2019 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679, um 

fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Japan samkvæmt lögum um vernd persónuupplýsinga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5eq (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1250) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5er. 32019 D 0419: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/419 frá  

23. janúar 2019 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679, um 

fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Japan samkvæmt lögum um vernd persónuupplýsinga 

(Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/419, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 241/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og  

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

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) frá 

16. maí 2018 um tilraunaverkefni til að koma til framkvæmda þeim ákvæðum um samvinnu á sviði 

stjórnsýslu sem sett eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679, með því að 

nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5er (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/419) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5es. 32018 D 0743: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) frá 16. maí 2018 um 

tilraunaverkefni til að koma til framkvæmda þeim ákvæðum um samvinnu á sviði stjórnsýslu sem 

sett eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679, með því að nota 

upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn (Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 115).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/743, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 115. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/3/36 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 242/2019 

frá 27. september 2019 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og  

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2015/1501frá 8. september 2015 um umgjörð samvirkni skv. 8. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn 

viðskipti á innri markaðinum (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 18. 

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

2015/1502 frá 8. september 2015 um að ákvarða lágmarkstækniforskriftir og -ferla varðandi 

fullvissustig fyrir rafrænar auðkenningarleiðir skv. 3. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri 

markaðinum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 

frá 24. febrúar 2015 um verklag við samstarf milli aðildarríkjanna um rafræna auðkenningu skv. 

7. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu 

og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (3). 

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

2015/1984 frá 3. nóvember 2015 þar sem skilgreindar eru kringumstæður, snið og verklag fyrir 

tilkynningar skv. 5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um 

rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 5le (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/650) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5lf. 32015 R 1501: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1501frá 

8. september 2015 um umgjörð samvirkni skv. 8. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á 

innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 

4.2.2016, bls. 18.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 7. 

(3)  Stjtíð. ESB L 53, 25.2.2015, bls. 14. 

(4)  Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 18. 
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5lg. 32015 R 1502: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1502 frá 

8. september 2015 um að ákvarða lágmarkstækniforskriftir og -ferla varðandi fullvissustig fyrir 

rafrænar auðkenningarleiðir skv. 3. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum 

(Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 7). 

5lh. 32015 D 0296: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 frá  

24. febrúar 2015 um verklag við samstarf milli aðildarríkjanna um rafræna auðkenningu skv. 

7. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna 

auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 53, 

25.2.2015, bls. 14). 

5li. 32015 D 1984: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1984 frá 

3. nóvember 2015 þar sem skilgreindar eru kringumstæður, snið og verklag fyrir tilkynningar skv. 

5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu 

og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, 

bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1501, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 

4.2.2016, bls. 18, og (ESB) 2015/1502, og framkvæmdarákvarðana (ESB) 2015/296 og (ESB) 2015/1984 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 243/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/618 

frá 15. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er 

bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0618: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/618 frá  

15. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 106, 17.4.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/618, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 106, 17.4.2019, bls. 1. 

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

nr. 244/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/582 

frá 3. apríl 2019 um staðfestingu eða breytingu á bráðabirgðaútreikningi á sértækri meðaltalslosun 

koltvísýrings og markmiðum um sértæka losun fyrir framleiðendur nýrra léttra atvinnuökutækja 

fyrir almanaksárið 2017 og fyrir Volkswagen-samlagið, þ.m.t. aðila samlagsins, fyrir almanaksárin 

2014, 2015 og 2016 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/583 

frá 3. apríl 2019 um staðfestingu eða breytingu á bráðabirgðaútreikningi á sértækri meðaltalslosun 

koltvísýrings og markmiðum um sértæka losun fyrir framleiðendur nýrra léttra atvinnuökutækja 

fyrir almanaksárið 2017 og fyrir tiltekna framleiðendur sem heyra undir Volkswagen-samlagið 

fyrir almanaksárin 2014, 2015 og 2016 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 443/2009 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21aezb (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/2079): 

„21aezc. 32019 D 0583: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/583 frá 

3. apríl 2019 um staðfestingu eða breytingu á bráðabirgðaútreikningi á sértækri 

meðaltalslosun koltvísýrings og markmiðum um sértæka losun fyrir framleiðendur nýrra 

léttra atvinnuökutækja fyrir almanaksárið 2017 og fyrir tiltekna framleiðendur sem heyra 

undir Volkswagen-samlagið fyrir almanaksárin 2014, 2015 og 2016 samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 100, 11.4.2019, bls. 47).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21ayc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 427/2014): 

„21ayd. 32019 D 0582: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/582 frá 

3. apríl 2019 um staðfestingu eða breytingu á bráðabirgðaútreikningi á sértækri 

meðaltalslosun koltvísýrings og markmiðum um sértæka losun fyrir framleiðendur nýrra 

léttra atvinnuökutækja fyrir almanaksárið 2017 og fyrir Volkswagen-samlagið, þ.m.t. aðila 

samlagsins, fyrir almanaksárin 2014, 2015 og 2016 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð. ESB L 100, 11.4.2019, bls. 66).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 100, 11.4.2019, bls. 47. 

(2)  Stjtíð. ESB L 100, 11.4.2019, bls. 66. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2019/582 og (ESB) 2019/583, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 245/2019 

frá 27. september 2019 

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

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) 2019/7 frá 

30. október 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að því er varðar uppboð á 

50 milljónum óúthlutaðra losunarheimilda úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum fyrir nýsköpunar-

sjóðinn og um að skrá uppboðsvettvang sem Þýskaland tilnefnir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ala (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0007: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/7 frá 30. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/7, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 1. 

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

nr. 246/2019 

frá 27. september 2019 

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

sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Rétt er að auka umfang samstarfs samningsaðilanna svo það taki til ákvörðunar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/420 frá 13.mars 2019 um breytingu á ákvörðun nr. 1313/2013/ESB um 

almannavarnakerfi Sambandsins (1). 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið samstarf geti hafist frá 21. mars 2019. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við undirlið (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1313/2013/ESB) d-liðar 

8. mgr. 10. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„– 32019 D 0420: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/420 frá 13.mars 2019 um 

breytingu á ákvörðun nr. 1313/2013/ESB um almannavarnakerfi Sambandsins (Stjtíð. ESB L 77I, 

20.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

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

berst sameiginlegu EES-nefndinni (). 

Hún kemur til framkvæmda 21. mars 2019. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. september 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 77I, 20.3.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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