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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 247/2019 

frá 25. október 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) Með ákvörðun sinni nr. 001/19/COL frá 16. janúar 2019 (1), framlengdi Eftirlitsstofnun EFTA 

sérstakar ábyrgðir að því er varðar Salmonellu spp. sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)  

nr. 853/2004 fyrir kjöt og egg alifugla (Gallus gallus) og kjöt af kalkúni sem á að flytja til Íslands. 

2) Því er við hæfi að uppfæra I. viðauka við EES-samninginn svo endurspegla megi stöðu Íslands 

hvað varðar kjöt og egg alifugla (Gallus gallus) og kjöt af kalkúni. 

3) Matvælaöryggi á Íslandi hvað varðar Salmonella spp. í nautgripum og svínum jafngildir matvæla-

öryggi alifugla. Því er við hæfi að uppfæra I. viðauka EES-samningsins svo endurspegla megi 

einnig stöðu Íslands að því er varðar kjöt nautgripa og svína.  

4) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1: 

a) Aðlögun b) og c) er endurraðað sem c) og d). 

b) Eftirfarandi er bætt við á eftir aðlögun a): 

„b) Í 8. gr. er orðinu „Ísland“ bætt við á eftir orðinu „Noregur“.“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta í 51. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1688/2005) í hluta 6.2: 

„Þessi reglugerð gildir einnig um sendingar sem eiga að fara til Noregs og Íslands.“  

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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. 13, og EES-viðbætir nr. 26, 4.4.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/01 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 248/2019 

frá 25. október 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) 2019/759 frá  

13. maí 2019 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar lýðheilsukrafna við innflutning á 

matvælum sem innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu (samsettar 

afurðir) (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 17b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/307) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„17c. 32019 R 0759: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/759 frá 13. maí 2019 um 

umbreytingarráðstafanir vegna beitingar lýðheilsukrafna við innflutning á matvælum sem 

innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu (samsettar afurðir) (Stjtíð. ESB  

L 125, 14.5.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/759, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 249/2019 

frá 25. október 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) 

2019/1084 frá 25. júní 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar 

samræmingu á skrá yfir samþykkt eða skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila og rekjanleika 

tiltekinna aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

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

„– 32019 R 1084: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1084 frá  

25. júní 2019 (Stjtíð. ESB L 171, 26.6.2019, bls. 100).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1084, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 171, 26.6.2019, bls. 100. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 250/2019 

frá 25. október 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) 2019/764 

frá 14. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus 

buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/804 

frá 17. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir seleni í lífrænu formi, sem er framleitt með 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, og selenmeþíóníni, sem er framleitt með Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R397, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um niðurfellingu á reglu-

gerðum (EB) nr. 1750/2006 og (EB) nr. 634/2007 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/805 

frá 17. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með múramídasa, sem er framleiddur með Trichoderma 

reesei DSM 32338, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og aukategundir alifugla til eldis 

(leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi hans í ESB er DSM Nutritional Products  

Sp. Z o.o) (3). 

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/804 fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1750/2006 (4) og (EB) nr. 634/2007 (5) sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því 

að fella gerðirnar brott úr EES-samningnum. 

5) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 297. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

2019/914): 

„298. 32019 R 0764: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/764 frá  

14. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og 

Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 126, 15.5.2019, bls. 1).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 126, 15.5.2019, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 28. 

(3) Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 33. 

(4) Stjtíð. ESB L 330, 28.11.2006, bls. 9. 

(5) Stjtíð. ESB L 146, 8.6.2007, bls. 14. 
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299. 32019 R 0804: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/804 frá  

17. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir seleni í lífrænu formi, sem er framleitt með 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, og selenmeþíóníni, sem er framleitt með 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um 

niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1750/2006 og (EB) nr. 634/2007 (Stjtíð. ESB L 132, 

20.5.2019, bls. 28). 

300. 32019 R 0805: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/805 frá  

17. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með múramídasa, sem er framleiddur með Trichoderma 

reesei DSM 32338, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og aukategundir alifugla til eldis 

(leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi hans í ESB er DSM Nutritional Products 

Sp. Z o.o) (Stjtíð. ESB L 132, 20.5.2019, bls. 33).“ 

2. Texti liðar 1zzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 634/2007) og 1zzze (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1750/2006) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/764, (ESB) 2019/804 og (ESB) 2019/805, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 251/2019 

frá 25. október 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) 

2019/1125 frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir sinkklósambandi af meþíónínsúlfati sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (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 lið er bætt við á eftir 300. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2019/805) í 

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„301. 32019 R 1125: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1125 frá  

5. júní 2019 um leyfi fyrir sinkklósambandi af meþíónínsúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 77).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1125, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 77. 

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

nr. 252/2019 

frá 25. október 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) 

2019/1289 frá 31. júlí 2019 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Corynebacterium 

glutamicum KCCM 11201P, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

2019/1290 frá 31. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/338 að því er 

varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 

25770), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga eða kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur 

(leyfishafi er BASF SE) (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 aðlögunar-

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

1. Eftirfarandi er bætt við 252. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/338): 

„breytt með: 

– 32019 R 1290: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1290 frá  

31. júlí 2019 (Stjtíð. ESB L 203, 1.8.2019, bls. 6).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 301. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1125): 

„302. 32019 R 1289: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1289 frá  

31. júlí 2019 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum 

KCCM 11201P, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 203, 1.8.2019,  

bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/1289 og (ESB) 2019/1290, sem verður 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 203, 1.8.2019, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB L 203, 1.8.2019, bls. 6. 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 253/2019 

frá 25. október 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1258 frá  

23. júlí 2019 um breytingu á viðaukanum við tilskipun ráðsins 80/181/EBE um skilgreiningu á  

SI-grunneiningum í því skyni að laga hann að tækniframförum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 24. lið (tilskipun ráðsins 80/181/EBE) í IX. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32019 L 1258: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1258 frá 23. júlí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 196, 24.7.2019, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2019/1258, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 196, 24.7.2019, bls. 6. 

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

nr. 254/2019 

frá 25. október 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/649 frá  

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

nr. 1925/2006 að því er varðar transfitu, aðra en transfitu sem kemur fyrir frá náttúrunnar hendi í 

fitu úr dýraríkinu (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 inngangs-

orðum 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 54zzzu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0649: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/649 frá 24. apríl 2019 (Stjtíð. 

ESB L 110, 25.4.2019, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/649, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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. 17. 

() 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 255/2019 

frá 25. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1854 frá 27. nóvember 2018 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Better Biomass“ til 

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2019/142) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6aza. 32018 D 1854: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1854  

frá 27. nóvember 2018 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Better Biomass“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 73).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/1854, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 73. 

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

nr. 256/2019 

frá 25. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1175 frá 9. júlí 2019 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Roundtable on Sustainable 

Palm Oil RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2018/1854) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6azb. 32019 D 1175: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1175 frá  

9. júlí 2019 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Roundtable on Sustainable Palm Oil 

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

og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 184, 10.7.2019, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1175, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 10.7.2019, bls. 21. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 257/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð 

2023/EES/5/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 258/2019 

frá 25. október 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1285 frá 30. júlí 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og 

kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2019 til  

29. september 2019 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun 

og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1zh (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/699) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1zi. 32019 R 1285: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1285 frá  

30. júlí 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2019 til 29. september 2019 í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1285, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 259/2019 

frá 25. október 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá  

16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 

2003/125/EB og 2004/72/EB (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 287, 21.10.2016, bls. 320. 

2) Reglugerð (ESB) nr. 596/2014 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB (2), 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003 (3) og tilskipanir framkvæmdastjórnar-

innar 2003/124/EB (4), 2003/125/EB (5) og 2004/72/EB (6), sem hafa verið teknar upp í EES-

samninginn, og ber því að fella gerðirnar brott úr samningnum. 

3) 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:  

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 29a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB): 

„32014 0596: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um 

markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB, 

(Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 287, 21.10.2016, bls. 320. 

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

a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og sé ekki kveðið á um annað í samningi 

þessum, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki, til við-

bótar við merkingu þeirra í reglugerðinni, til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra, í þeirri 

röð. 

b) Vísanir í aðrar lagagerðir í reglugerðinni teljast eiga við, að því marki og með þeim hætti sem 

þær gerðir hafa verið teknar upp í EES-samninginn. 

c) Skilja ber tilvísanir til „aðila að seðlabankakerfi Evrópu“ þannig að þær taki til seðlabanka 

EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 

(3) Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 33. 

(4) Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 70. 

(5) Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 73. 

(6) Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 70. 

2023/EES/5/13 
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d) 13. gr.: 

i) í annarri undirgrein 6. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ 

bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin], 

ii) í 10. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmda-

stjórnarinnar“, 

iii) í 11. mgr. hljóða orðin „2. júlí 2014“, að því er EFTA-ríkin varðar, sem „gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 frá 25. október 2019“. 

e) Í 22. gr. er orðunum „,Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina]. 

f) Í 1. og 2. mgr. 24. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir 

orðinu „ESMA“ [Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni]. 

g) 25. gr.: 

i) í fyrstu og fjórðu undirgrein 1. mgr., 5. mgr. og annarri undirgrein 7. gr. er orðunum „eða 

Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin], 

ii) önnur undirgrein 1. mgr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin, 

iii) í 7. mgr. orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, hvað EFTA-ríkin 

varðar, sem „31. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls“. 

h) Í 1. mgr. 30. gr. hljóða orðin „3. júlí 2016“ sem „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 259/2019 frá 25. október 2019“.“ 

2. Texti liðar 29aa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003), liðar 29ab (tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB), liðar 29ac (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/125/EB) og liðar 29c (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/72/EB) fellur brott.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 596/2014, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 287, 

21.10.2016, bls. 320, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 260/2019 

frá 25. október 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1717 frá  

14. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 að því er varðar aðsetur 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31g (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010) í  

IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1717: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1717 frá 14. nóvember 2018 

(Stjtíð. ESB L 291, 16.11.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1717 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 291, 16.11.2018, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 261/2019 

frá 25. október 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) 2018/72 frá 

4. október 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/751 um 

milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um að koma á 

kröfunum sem greiðslukortakerfi og vinnslueiningar skulu uppfylla til að tryggja beitingu óháðra 

krafna með tilliti til reikningshalds, skipulags og ákvarðanatökuferlis (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 31k (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/751) í  

IX. viðauka við EES-samninginn: 

„31ka. 32018 R 0072: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/72 frá 4. október 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir 

kortatengdar greiðslur að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um að koma á kröfunum sem 

greiðslukortakerfi og vinnslueiningar skulu uppfylla til að tryggja beitingu óháðra krafna með 

tilliti til reikningshalds, skipulags og ákvarðanatökuferlis (Stjtíð. ESB L 13, 18.1.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/72, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt  

1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu  

EES-nefndarinnar nr. 21/2019 frá 8. febrúar 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 13, 18.1.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34 og EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 11. 

2023/EES/5/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 262/2019 

frá 25. október 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) 2019/784 

frá 14. maí 2019 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24,25-27,5 GHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær 

um að veita rafræna fjarskiptaþjónusta um þráðlaust breiðband innan Sambandsins (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 5czo (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/899) í  

XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czp. 32019 D 0784: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/784 frá  

14. maí 2019 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24,25-27,5 GHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær 

um að veita rafræna fjarskiptaþjónusta um þráðlaust breiðband innan Sambandsins (Stjtíð.  

ESB L 127, 16.5.2019, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/784, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 127, 16.5.2019, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 263/2019 

frá 25. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1094 frá 17. júní 2019 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur 

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

landi og skipgengum vatnaleiðum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32019 D 1094: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1094 frá  

17. júní 2019 (Stjtíð. ESB L 173, 27.6.2019, bls. 52).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1094, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 27.6.2019, bls. 52. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 264/2019 

frá 25. október 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) 2018/502 

frá 28. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 þar sem mælt er fyrir 

um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21bb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 R 0502: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/502 frá  

28. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/502, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 265/2019 

frá 25. október 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) 2019/838 

frá 20. febrúar 2019 um tækniforskriftir fyrir kerfi til að rekja feril og slóð skipa og um niður-

fellingu reglugerð (EB) nr. 415/2007 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/838 fellir úr gildi, frá 13. júní 2020, reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 415/2007 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum frá 13. júní 2020. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 49ae (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 909/2013): 

„49af. 32019 R 0838: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/838 frá  

20. febrúar 2019 um tækniforskriftir fyrir kerfi til að rekja feril og slóð skipa og um niður-

fellingu á reglugerð (EB) nr. 415/2007 (Stjtíð. ESB L 138, 24.5.2019, bls. 31).“ 

2. Texti liðar 49ab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 415/2007) fellur brott frá  

13. júní 2020. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/838, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 24.5.2019, bls. 31. 

(2) Stjtíð. ESB L 105, 23.4.2007, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 266/2019 

frá 25. október 2019 

um breytingu á XV. við EES-samninginn (Ríkisaðstoð) 

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) 2018/1923  

frá 7. desember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 360/2012 að því er varðar gildistíma 

hennar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við í lið 1ha (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 360/2012) í XV. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 1923: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1923 frá 7. desember 2018 

(Stjtíð. ESB L 313, 10.12.2018, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1923, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 313, 10.12.2018, bls. 2. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 267/2019 

frá 25. október 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) 2019/995 

frá 17. júní 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 um að koma á fót 

Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) nr. 1257/2013 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32fhd (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  

(ESB) 2016/2323) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 D 0995: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/995 frá  

17. júní 2019 (Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/995, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 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 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 268/2019 

frá 25. október 2019 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

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 (EB) 2018/643 frá  

18. apríl 2018 um hagskýrslur um járnbrautarflutninga (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2018/643 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 91/2003, 

sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 7. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 91/2003) í  

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 0643: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 2018/643 frá 18. apríl 2018 um hagskýrslur um 

járnbrautarflutninga (Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 1). 

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

a) Reglugerð þessi gildir ekki um Ísland. 

b) Liechtenstein er undanþegið skýrslugjöf um vörur skv. I., III., IV., VI. og VII. viðauka. Liechtenstein 

er undanþegið skýrslugjöf um farþega skv. II., III., og IV. viðauka, svo fremi að ekki sé farið yfir 

heildarmagn skv. b-lið 2. mgr. 4. gr.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/643, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/22 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 269/2019 

frá 25. október 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) Evrópusambandið, Ísland og Noregur eru skuldbundin til að draga úr heildarlosun á 

gróðurhúsalofttegundum, í samræmi við það markmið að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu vel 

undir 2 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu og að fylgja eftir viðleitni til að halda henni við 1,5 °C yfir 

gildum fyrir iðnvæðingu. 

2) Rétt er að auka umfang samstarfs samningsaðilanna að EES-samningnum svo það taki til 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/841 frá 30. maí 2018 um að fella losun 

gróðurhúsalofttegunda og upptöku frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt inn í loftslags- 

og orkurammann fram til ársins 2030 og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og 

ákvörðun nr. 529/2013/ESB (1). 

3) Rétt er að auka umfang samstarfs samningsaðilanna að EES-samningnum svo það taki til 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega 

skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að 

loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 525/2013 (2). 

4) Rétt er að auka umfang samstarfs samningsaðilanna að EES-samningnum svo það taki til tiltekinna 

ákvæða reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 frá 11. desember 2018 um 

stjórnun Orkusambandsins og aðgerða í loftslagsmálum, um breytingu á reglugerðum Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 663/2009 og (EB) nr. 715/2009, tilskipunum Evrópuþingsins og 

ráðsins 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ESB, 2012/27/ESB og 

2013/30/ESB, tilskipunum ráðsins 2009/119/EB og (ESB) 2015/652 og um niðurfellingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (3), sem eru nauðsynlegar til innleiðingar 

á reglugerðum (ESB) 2018/841 og (ESB) 2018/842. 

5) Rétt er að auka samstarfs samningsaðilanna svo það taki til reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar 

losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á 

vettvangi Sambandsins sem varða loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 280/2004/EB (4), sem eru nauðsynleg til innleiðingar á reglugerð (ESB) 2018/842. 

6) Rétt er að auka umfang samstarf samningsaðilanna að EES-samningnum svo það taki til tiltekinna 

ákvæða framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2014 frá 30. júní 2014 

um skipulag, snið, framlagningarferli og yfirferð á upplýsingum sem aðildarríkin láta í té 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (5), sem eru nauðsynleg til 

innleiðingar á reglugerðinni (ESB) 2018/842. 

7) Með þessari ákvörðun grípa Ísland og Noregur til aðgerða til þess að uppfylla markmið sín um að 

minnsta kosti 40% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, samanborið við gildin á 

árinu 1990.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 156, 19.06.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 156, 19.06.2018, bls. 26. 

(3) Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13. 

(5) Stjtíð. ESB L 203, 11.7.2014, bls. 23. 

2023/EES/5/23 
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8) Ákvörðun þessi er með fyrirvara um framkvæmd ESB, Íslands og Noregs á Parísarsamningnum. 

9) Fjárhagsleg málefni falla ekki undir EES-samninginn. Beiting 6. mgr. 5. gr. reglugerðar  

(ESB) nr. 2018/842 er því með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins. 

10) Eftirlitsstofnun EFTA ætti að gæta samráðs við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þegar 

leitað er til hennar um verkefni sem varða Ísland og Noreg í samræmi við þessa ákvörðun. 

11) Valdsvið Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins samkvæmt þessari ákvörðun takmarkast 

við þær skuldbindingar sem gengist er undir hér með.  

12) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo hið aukna umfang samstarfsins geti átt sér 

stað. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir 7. mgr. 3. gr. (Umhverfi) bókunar 31 við EES-samninginn: 

„8. a) Ísland og Noregur munu uppfylla markmið hvors um sig um samdrátt í losun gróðurhúsaloft-

tegunda fyrir tímabilið frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2030 í samræmi við eftirfarandi 

lagagerðir: 

– 32018 R 0841: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/841 frá 30. maí 2018 

um að fella losun gróðurhúsalofttegunda og upptöku frá landnotkun, breyttri landnotkun 

og skógrækt inn í loftslags- og orkurammann fram til ársins 2030 og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og ákvörðun nr. 529/2013/ESB (Stjtíð. ESB L 156, 

19.06.2018, bls. 1). 

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

i) Í 2. mgr. 6. gr. hljóða orðin „30 árum“ sem „50 árum“, hvað Ísland varðar.  

ii) Eftirfarandi er bætt við 7. mgr. 8. gr.:  

„EFTA-ríkin skulu tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um endurskoðuð tillögð 

viðmiðunargildi þeirra fyrir skóga eigi síðar en níu mánuðum eftir gildistöku 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 frá 25. október 2019 

fyrir tímabilið 2021 til 2025. Eftirlitsstofnun EFTA skal birta endurskoðuð tillögð 

viðmiðunargildi fyrir skóga sem EFTA-ríkin hafa tilkynnt til hennar.“  

iii) Ákvæði a-liðar 2. mgr. 13. gr. EES-samningsins skal hvað EFTA-ríkin varðar 

hljóða svo:  

„EFTA-ríkið hefur lagt fram áætlun sem sett er fram hér á eftir um landnotkun, 

breytta landnotkun og skógrækt með að minnsta kosti 30 ára heildarsýn, sem m.a. 

felur einnig í sér yfirstandandi eða fyrirhugaðar sértækar ráðstafanir til að tryggja 

verndun eða eflingu, eins og við á, viðtaka og geyma í skógum.  

1. Hvert EFTA-ríki skal fyrir 1. janúar 2020 útbúa og leggja fram hjá 

Eftirlitsstofnun EFTA áætlun um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt 

með að minnsta kosti 30 ára heildarsýn. EFTA-ríkin skulu eftir því sem við á 

uppfæra þessar áætlanir fyrir 1. janúar 2025.  

2. Áætlanir EFTA-ríkjanna skulu stuðla að því að:  

a) uppfylltar séu skuldbindingar EFTA-ríkjanna samkvæmt rammasamningi 

Sameinuðu þjóðanna og Parísarsamningsins um að draga úr losun á gróður-

húsalofttegundum af manna völdum og auka upptöku í viðtaka og stuðla að 

aukinni kolefnisbindingu.  
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b) uppfylla markmið Parísarsamnings um að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu 

vel undir 2 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu og að fylgja eftir viðleitni til að halda 

henni við 1,5 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu.  

c) náð sé langtímamarkmiðum um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 

auka upptöku í viðtaka að því leyti sem skiptir máli fyrir geirann um landnotkun, 

breytta landnotkun og skógrækt (LULUCF), í samræmi við markmiðið, með 

hliðsjón af nauðsynlegri skerðingu samkvæmt milliríkjanefndinni um loftslags-

breytingar (IPCC), að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með kostnaðarhag-

kvæmum hætti og auka skerðingu gróðurhúsalofttegunda með kostnaðarhag-

kvæmum hætti og auka upptöku í viðtaka í því skyni að ná hitastigsmarkmiðum 

Parísarsamningsins svo unnt sé að ná jafnvægi milli losunar frá upptökum af 

mannavöldum og upptöku gróðurhúsalofttegunda í viðtaka á síðari hluta þessarar 

aldar á grundvelli sanngirni og með hliðsjón af sjálfbærri þróun og þeirri viðleitni 

að útrýma fátækt. 

3. Áætlanir EFTA-ríkjanna skulu fela í sér: 

a) Skerðingu á losun og aukna upptöku frá landnotkun, breyttri landnotkun og 

skógrækt (LULUCF), að teknu tilliti til líforku og lífefna úr þessum geira.  

b) Tengingu við önnur innlend langtímamarkmið, áætlanagerð og önnur 

stefnumið og ráðstafanir, að því marki sem það hefur þýðingu fyrir landnotkun, 

breytta landnotkun og skógrækt. 

4. EFTA-ríkin skulu upplýsa um áætlanir hvers um sig og breytingar á þeim og 

gera þær tiltækar almenningi þegar í stað. 

5. Eftirlitsstofnun EFTA skal leggja mat á hvort áætlanir EFTA-ríkjanna séu 

fullnægjandi, svo unnt sé að telja þetta ákvæði uppfyllt.  

6. Áætlanir EFTA-ríkjanna um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt skulu 

fela í sér þá þætti sem greinir hér á eftir:  

A. YFIRLIT YFIR OG VINNSLA ÁÆTLANANNA  

A.1. Samantekt  

A.2. Lagasjónarmið og heildarsýn, þ.m.t. leiðbeinandi áfangar fyrir 2040 og 

2050 

B. INNTAK  

B.1. LANDNOTKUN, BREYTT LANDNOTKUN OG SKÓGRÆKT (LULUCF)  

B.1.1. Áætluð skerðing á losun og aukin upptaka fyrir 2050  

B.1.2 Væntanleg losun frá upptökum og eftir einstökum GHL, eftir 

eftir því sem kostur er  

B.1.3. Fyrirséðir valkostir fyrir skerðingu á losun og aukningu 

upptöku í viðtaka  

B.1.4. Stefnumið um aðlögun og ráðstafanir, eftir því sem við á, fyrir 

verndun eða eflingu viðtaka og geyma í skógum  

B.1.5 Atriði sem varða eftirspurn á markaði fyrir lífmassa og áhrif á 

uppskeru  

B.1.6. Upplýsingar um líkön (m.a. forsendur) og/eða mat, vísa, 

o.s.frv., eftir því sem nauðsyn krefur.“  
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iv) Eftirfarandi er bætt við 2. mgr. 15. gr.: 

„Miðlægi stjórnandinn skal vera til þess bær að sinna verkefnunum sem vísað er 

til í þessari grein, hvað EFTA-ríkin varðar. Eftirlitsstofnun EFTA skal upplýst ef 

miðlægi stjórnandinn lokar á færslu sem varðar EFTA-ríkin eða er framkvæmd af 

þeim.“ 

v) Eftirfarandi er bætt við töfluna í II. viðauka: 

„Ísland  0,5 10 2 

Noregur  0,1 10  5“ 

vi) Eftirfarandi er bætt við töfluna í III. viðauka: 

„Ísland 1990 

Noregur 1990“ 

vii) Eftirfarandi er bætt við g-lið gr. A í IV. viðauka:  

„Viðmiðunargildi EFTA-ríkjanna fyrir tímabilið 2021-2025 skal vera í samræmi 

við spár sem Umhverfisstofnun Evrópu hefur verið upplýst um af frjálsum vilja í 

samræmi við reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og, hvað Ísland varðar, einnig í sam-

ræmi við tvíhliða samning milli Íslands og Evrópusambandsins og aðildarríkja 

þess að því er varðar þátttöku Íslands í sameiginlegum skuldbindingum Evrópu-

sambandsins, aðildarríkja þess og Íslands fyrir annað skuldbindingatímabil 

Kýótóbókunarinnar við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslags-

breytingar (6).“  

viii) Eftirfarandi er bætt við töfluna í VII. viðauka: 

„Ísland -0,0224  -0,0045 

Noregur -29,6  -35,5“ 

– 32018 R 0842: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 

um bindandi árlega skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 

2030 sem stuðlar að loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt 

Parísarsamningnum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 (Stjtíð. ESB L 156, 

19.06.2018, bls. 26).  

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

i) Í 3. mgr. 4. gr. er eftirfarandi bætt við, hvað EFTA-ríkin varðar:  

„Í því skyni að ákvarða árlega losunarúthlutun fyrir árin 2021 til 2030, hvað 

EFTA-ríkin varðar, með tilliti til tonna koltvísýringsgilda, eins og fram kemur í  

1. og 2. mgr. þessarar greinar, verður grunnviðmiðunarárið 2005 fyrir árlega 

losunarúthlutun 2030 byggt á muninum á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda árið 

2005 í kjölfar ítarlegrar yfirferðar, sem fer með koltvísýringslosun frá flugi sem 

núll, og staðfestri losun 2005 samkvæmt viðskiptakerfi ESB miðað við 

losunarheimildir árið 2013 sem greint var frá í B-hluta viðauka við ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 26. júlí 2012 (7), aðlagað með 

gildum fyrir mátt hitahækkunar sem samþykkt voru framseldri lagagerð sem vísað 

er til í b-lið 6. gr. 26. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1999 eða þeim gildum sem fram 

koma í fjórðu matsskýrslu milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar (IPCC) þar til 

framselda gerðin tekur gildi. Tölur fyrir staðfesta losun 2005 samkvæmt 

viðskiptakerfi ESB sem koma fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

  

(6) Stjtíð. ESB L 207, 4.8.2015, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 38, og EES-viðbætir 63, 8.11.2012, bls. 43. 
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nr. 152/2012 (önnur matsskýrsla) og sömu tölur með uppfærðum gildum fyrir 

mátt hitahækkunar sem tekið verður mið af við ákvörðun árlegrar losunar-

úthlutunar fyrir árin 2021 til 2030 samkvæmt ákvæðum þessarar greinar eru settar 

fram í viðaukanum.“ 

ii) Eftirfarandi er bætt við á eftir IV. viðauka: 

„Viðbætir 

Tölur EFTA-ríkjanna fyrir staðfesta losun 2005 samkvæmt viðskiptakerfi ESB sem 

fram koma í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 (önnur 

matsskýrsla) og sömu tölur með uppfærðum gildum fyrir mátt hitahækkunar (fjórða 

matsskýrsla) sem taka ber mið af við ákvörðun árlegrar losunarúthlutunar fyrir árin 

2021 til 2030 samkvæmt 3. mgr. 4. gr. 

Tafla 1: Staðfest losun samkvæmt viðskiptakerfi ESB 2005 fyrir Noreg 

Gróðurhúsaloft-tegundir 

(tonn) 

CO2-eq (önnur 

matsskýrsla) 

CO2-eq (fjórða 

matsskýrsla) 
N2O/PFC 

CO2 23 090 000 23 090 000 
 

N2O 1 955 000 1 880 000 6 308 

PFC 829 000 955 000 
 

CF4 
  

116,698 

C2F6 
  

7.616 

Samtals 25 874 000 25 925 000 
 

Tafla 2: Staðfest losun samkvæmt viðskiptakerfi ESB 2005 fyrir Ísland  

Gróðurhúsaloft-tegundir 

(tonn) 

CO2-eq (önnur 

matsskýrsla) 

CO2-eq (fjórða 

matsskýrsla) 
N2O/PFC 

CO2 909 132 909 132 
 

PFC 26 709 31 105 
 

CF4     3,508 

C2F6     0,424 

Samtals 935 841 940 237 
 

„ 

iii) Í 1. mgr. 6. gr. orðast „100 milljón losunarheimildum“ sem „107 milljónir 

losunarheimilda“. 

iv) Eftirfarandi er bætt við 2. mgr. 12. gr.: 

„Miðlægi stjórnandinn skal vera til þess bær að sinna verkefnunum sem vísað er 

til í þessari grein, hvað EFTA-ríkin varðar. Eftirlitsstofnun EFTA skal upplýst ef 

miðlægi stjórnandinn lokar á færslu sem varðar EFTA-ríkin eða er framkvæmd af 

þeim.“ 

v) Eftirfarandi er bætt við töfluna í I. viðauka: 

„Ísland - 29 % 

Noregur - 40 %“  
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vi) Eftirfarandi er bætt við töfluna í II. viðauka: 

„Ísland 4 % 

Noregur 2 %“ 

vii) Töflunni í III. viðauka er breytt sem hér segir:  

a. Eftirfarandi er bætt við töfluna: 

„Ísland 0,2 

Noregur 1,6“ 

b. Í stað tölunnar „280“ fyrir hámarksmagn samtals kemur „281,8“ 

– 32018 R 1999: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 frá  

11. desember 2018 um stjórnun Orkusambandsins og aðgerða í loftslagsmálum, um 

breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 663/2009 og (EB)  

nr. 715/2009, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 

2009/73/EB, 2010/31/ESB, 2012/27/ESB og 2013/30/ESB, tilskipunum ráðsins 

2009/119/EB og (ESB) 2015/652 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 1). 

Þau ákvæði reglugerðarinnar sem gilda eru talin upp hér á eftir og skulu, að því er 

samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

i) Einungis eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda: 

Ákvæði .1-10. mgr. 2. gr., 12.-13. mgr. 2. gr., 15.-17. mgr. 2. gr., 18. gr., 2.-7. mgr. 

26. gr., b-liður 5. mgr. 29. gr., 37.-42. gr., a-liður 1. mgr., 2.-3. mgr. og 6. mgr.  

44. gr., 57.-58. gr., og V.-VII. viðauki og XII.-XIII. viðauki.  

ii) Hvað þessa grein áhrærir gilda ákvæði 1-10. mgr. 2. gr., 12.-13. mgr. 2. gr. og  

15.-17. mgr. 2. gr. hvað EFTA-ríkin varðar að því marki sem þær varða 

framkvæmd reglugerða (ESB) 2018/841 og (ESB) 2018/842. 

iii) Hvað varðar EFTA-ríkin hljóðar 4. mgr. 26. gr. sem hér segir:  

„Eigi síðar en 15. apríl ár hvert skulu Ísland og Noregur senda Eftirlitsstofnun 

EFTA afrit af endanlegum gögnum úr skrám yfir gróðurhúsalofttegundir, sem 

skýrsla er gefin um, til skrifstofu rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar (UNFCCC) í samræmi við 3. mgr.“ 

iv) Hvað varðar EFTA-ríkin gildir 41. gr. einungis að því leyti sem vísað er til ákvæða 

hennar eða hluta þeirra, sem getið er í greininni, eða þau eru tilgreind í ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 frá 25. október 2019. 

v) Hvað EFTA-ríkin varðar er eftirfarandi málslið bætt við á eftir fyrsta málslið  

42. gr.: 

„Umhverfisstofnun Evrópu skal einungis aðstoða Eftirlitsstofnun EFTA í sínum 

störfum að því er varðar 18. gr., 2.-7. mgr. 26. gr., b-lið 5. mgr. 29. gr., 37.-39. gr. 

og 41. gr.“ 

– 32013 R 0525: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá  

21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar losun 

gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á 

vettvangi Sambandsins sem varða loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13). 

Þau ákvæði reglugerðarinnar sem gilda eru talin upp hér á eftir og skulu, að því er 

samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:  
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i) Einungis eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda: 

Ákvæði 7. gr., 1. mgr. og 3. mgr. 19. gr. 

ii) Hvað þessa málsgrein áhrærir gilda ákvæði 7. gr., 1. mgr. og 3. mgr. 19. gr. 

einungis, hvað EFTA-ríkin varðar, að því marki sem þær varða framkvæmd 

reglugerðar (ESB) 2018/842. 

– 32014 R 0749: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2014 

frá 30. júní 2014 um skipulag, snið, framlagningarferli og yfirferð á upplýsingum sem 

aðildarríkin láta í té samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 

(Stjtíð. ESB L 203, 11.7.2014, bls. 23). 

Þau ákvæði reglugerðarinnar sem gilda eru talin upp hér á eftir og skulu, að því er 

samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

i) Einungis eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda: 

3.-5. gr., 7.-10. gr., 12.-14. gr., 16. gr., 29. gr., 32.-34. gr., 36.-37. gr. og I.-VIII. 

viðauki og tafla 2 í XVI. viðauka. 

ii) Hvað þessa málsgrein áhrærir gilda ákvæði 3.-5. gr., 7.-10. gr., 12.-14. gr., 16. gr., 

29. gr., 32.-34. gr., 36.-37. gr. og I.-VIII. viðauki og tafla 2 í XVI. viðauka einungis, 

hvað EFTA-ríkin varðar, að því marki sem þær varða framkvæmd reglugerðar 

(ESB) 2018/842. 

b) Að því er varðar 3. mgr. 79. gr. EES-samningsins gildir VII. hluti (ákvæði um stofnanir) 

samningsins einungis um þessa málsgrein. 

c) Bókun 1 við EES-samninginn (altæk aðlögun) gildir um þessa málsgrein að breyttu breytanda. 

d) Tilvísanir til löggjafar Sambandsins, lagagerða, reglna, stefnumiða og ráðstafana í lagagerðunum 

og ákvæða sem vísað er til eða eru í þessari málsgrein skulu gilda að svo miklu leyti og í þeirri 

mynd sem viðkomandi löggjöf, lagagerðir, reglur, stefnumið eru tekin upp í samning þennan. 

e) Ísland og Noregur skulu taka fullan þátt í störfum loftslagsbreytinganefndarinnar í samræmi við 

við lagagerðirnar og ákvæðin sem vísað er til eða er að finna í þessari grein, þó án atkvæðisréttar.  

f) Þegar framkvæmdastjórnin á samráð við sérfræðinga sem aðildarríkin hafa tilnefnt í samræmi 

við lagagerðirnar og ákvæðin sem vísað er til eða er að finna í þessari grein, skal hún eiga 

samráð við sérfræðinga sem EFTA-ríkin hafa tilefnt á sama grundvelli. 

g) Umhverfisstofnun Evrópu skal aðstoða Eftirlitsstofnun EFTA í sínum störfum í samræmi við 

reglugerðir (ESB) 2018/841 og (ESB) 2018/842. 

h) Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. október 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 

103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar ().  

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 25. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður.  
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Yfirlýsing Íslands og Noregs 

um landsáætlanir í tengslum við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 269/2019 frá 25. október 2019  

Ísland og Noregur munu af frjálsum vilja vinna landsáætlanir þar sem því er lýst hvernig Ísland og 

Noregur hyggjast uppfylla skuldbindingarnar sem þau hafa gengist undir með því að gera eftirfarandi 

lagagerðir hluta af bókun 31 við EES-samninginn: 

- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/841 frá 30. maí 2018 um að fella losun 

gróðurhúsalofttegunda og upptöku frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt inn í loftslags- 

og orkurammann fram til ársins 2030 og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og ákvörðun 

nr. 529/2013/ESB (LULUCF-gerðin).  

- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega 

skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að loftslags-

aðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 525/2013 (ESR-gerðin).  

Ísland og Noregur munu hvort um sig vinna landsáætlanir og gera þær aðgengilegar aðildarríkjum ESB, 

framkvæmdastjórninni, Eftirlitsstofnun EFTA og almenningi fyrir 31. desember 2019.  

Áætlanirnar munu innihalda helstu eftirfarandi þætti:  

 Samantekt  

 Yfirlit yfir gildandi innlenda stefnu í loftslagsmálum  

 Lýsingu á innlendum skuldbindingum vegna markmiðs í tengslum við sameiginlegar efndir og 

ábyrgð (ESR) og landnotkunar, breyttrar landnotkunar og skógræktar (LULUCF) 

 Lýsingu á helstu núgildandi og fyrirhuguðum stefnumiðum og ráðstöfunum sem ráðgerðar eru til að 

uppfylla markmið ESR og LULUCF 

 Lýsingu á núverandi losun gróðurhúsalofttegunda og upptöku, auk áætlana varðandi ESR-markmiðið 

og LULUCF skuldbindingar á grundvelli stefnumiða og ráðstafana sem þegar eru fyrir hendi 

 Mat á áhrifum áætlaðrar innlendrar stefnu og ráðstafana til þess að uppfylla ESR-markmiðið og 

LULUCF skuldbindingar, í samanburði við spár grundvallaðar á núverandi stefnu og ráðstöfunum og 

lýsing á samspili núverandi og áætlaðrar innlendrar stefnu og ráðstafana. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 270/2019 

frá 31. október 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) 

2019/1756 frá 23. október 2019 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því 

er varðar að færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland á skrá yfir þriðju lönd 

þaðan sem leyfður er aðflutningur á sendingum af heyi og hálmi til Sambandsins (1). 

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

2019/1758 frá 23. október 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að 

því er varðar að færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland og hjálendur 

krúnunnar á skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er aðflutningur 

á sendingum af lagareldisdýrum til Evrópusambandsins (2). 

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

2019/1773 frá 23. október 2019 um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er 

varðar stöðu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og hjálendna 

krúnunnar með tilliti til kúariðu (3). 

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

2019/1769 frá 23. október 2019 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar 

yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (4). 

5) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 115. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004) í 

hluta 1.2: 

„– 32019 R 1756: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1756 frá  

23. október 2019 (Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 57).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 86. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008) í 

hluta 4.2: 

„– 32019 R 1758: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1758 frá  

23. október 2019 (Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 63).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 57. 

(2) Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 63. 

(3) Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 116. 

(4) Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 103. 

2023/EES/5/24 
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3.  Eftirfarandi undirlið er bætt við 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2: 

„– 32019 D 1773: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1773 frá  

23. október 2019 (Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 116).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2: 

„– 32019 D 1769: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1769 frá  

23. október 2019 (Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 103).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/1756 og (ESB) 2019/1758 og 

framkvæmdarákvarðana (ESB) 2019/1773 og (ESB) 2019/1769, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 31. október 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 31. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

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

nr. 271/2019 

frá 31. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/545 

frá 3. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2018/2030 um ákvörðun á jafngildi 

regluramma sem gildir í takmarkaðan tíma um verðbréfamiðstöðvar í Sameinaða konungsríkinu 

Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 909/2014 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 31bfg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2030) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32019 D 0545: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/545 frá  

3. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/545, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 31. október 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 18/2019 frá 8. febrúar 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31 og EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 8. 

2023/EES/5/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 272/2019 

frá 31. október 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1795 frá  

24. október 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 2019/501 og reglugerð (ESB) 2019/502 að 

því er varðar gildistíma þeirra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 26f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/501) og 64d (reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/502) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32019 R 1795: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1795 frá 24. október 2019 

(Stjtíð. ESB L 279I, 31.10.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/1795, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 31. október 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 31. október 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 279I, 31.10.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2023/EES/5/26 
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Leiðréttingar sem hafa verið lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 11. júní 2021 

Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 frá 13. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar málsmeð-

ferðarreglur um viðurlög sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin beitir afleiðuviðskiptaskrár, 

þ.m.t. reglur um rétt til varnar og ákvæði um tímamörk  

Stjtíð. ESB L 179, 19.6.2014, bls 31 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0667R(02) 

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1939 frá 7. nóvember 2019 um breytingu 

á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar aukalosunaraðferðir (AES), aðgang að upplýsingum úr 

innbyggðu greiningarkerfi og upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, mælingar á losun á 

kaldræsingartímabilum og notkun færanlegs mælikerfis fyrir losun (PEMS) til að mæla fjölda agna, að 

því er tekur til þungra ökutækja 

Stjtíð. ESB L 303, 25.11.2019, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1939R(01) 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1685 frá 4. október 2019 um 

tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins fyrir velferð dýra fyrir alifugla og önnur lítil húsdýr 

Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 11 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1685R(01) 

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 10. desember 2021 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/896 frá 8. júní 2016 um leyfi 

fyrir járnnatríumtartrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 

Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 20 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/corrigendum/2021-04-22/oj 

Leiðrétting á 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 

Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2019, bls. 4 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0238R(01) 

  

2023/EES/5/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0667R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1939R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1685R(01)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/corrigendum/2021-04-22/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0238R(01)
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Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/217 frá 4. október 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 framförum í tækni og vísindum og um leiðréttingu á þeirri 

reglugerð 

Stjtíð. ESB L 44, 18.2.2020, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0217R(04)  

Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2018 frá 11. mars 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 að því er varðar orkumerkingar 

kælitækja sem eru notuð við beina sölu 

Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 155 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2018R(05) 

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 18. mars 2022 

Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1057 frá 24. júní 2021 um að koma á fót 

Félagsmálasjóði Evrópu Plús (ESF+) og um niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 1296/2013 

Stjtíð. ESB L 231, 30.06.2021, bls. 21 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1057R(01)  

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 10. júní 2022 

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1110 frá 6. júlí 2021 um breytingu á II. og 

III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi 

leifa fyrir ametóktradín, bixafen, fenasakín, spínetóram, teflútrín og þíenkarbasónmetýl í eða á tilteknum 

afurðum 

Stjtíð. ESB L 239, 7.7.2021, bls. 4 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1110R(01)  

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1372 frá 17. ágúst 2021 um breytingu á 

IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar bannið við því 

að fóðra alidýr sem ekki eru jórturdýr, önnur en loðdýr, á prótínum úr dýrum 

Stjtíð. ESB L 295, 18.8.2021, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1372R(01) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0217R(04)%20%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2018R(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1057R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1110R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1372R(01)
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Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2306 frá 21. október 2021 um 

að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 reglum um opinbert eftirlit að því er 

varðar sendingar af lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til 

Sambandsins og skoðunarvottorð  

Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 13 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(01)  

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/616 frá 13. apríl 2021 um breytingu á II., 

III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir benalaxýl, benalaxýl-M, díklóbeníl, flúópíkólíð, prókínasíð og pýridalýl í eða á 

tilteknum afurðum 

Stjtíð. ESB L 131, 16.4.2021, bls. 4 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0616R(01) 

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/192 frá 12. febrúar 2020 um breytingu á 

II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir próklóras í eða á tilteknum afurðum 

Stjtíð. ESB L 40, 13.2.2020, bls. 4 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0192R(01) 

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/618 frá 15. apríl 2021 um breytingu á II. 

og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi 

leifa fyrir díklófóp, flúópýram, ipkónasól og terbútýlasín í eða á tilteknum afurðum  

Stjtíð. ESB L 131, 16.4.2021, bls. 55 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0618R(02) 

Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði 

vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) 

Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2015, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015R0035R(11) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0616R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0192R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0618R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015R0035R(11)
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Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar nettófjármögnunar, 

kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, markaðsáhættu, áhættuskuld-

bindingar gagnvart miðlægum mótaðilum, áhættuskuldbindingar gagnvart sjóðum um sameiginlega 

fjárfestingu, stórar áhættuskuldbindingar, skýrslugjafarskyldu og birtingarkröfur og reglugerð  

(ESB) nr. 648/2012 

Stjtíð. ESB L 150, 7.6.2019, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0876R(11) 

Leiðrétting á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1831 frá 24. október 2019 um gerð fimmtu 

skrár um leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun ráðsins 98/24/EB og um 

breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB 

Stjtíð. ESB L 279, 31.10.2019, bls. 31 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1831R(01) 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2325 frá 16. desember 2021 

um að fastsetja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848, skrána yfir þriðju lönd 

og skrána yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem hafa verið viðurkennd skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar innflutning á lífrænt ræktuðum vörum inn í 

Sambandið 

Stjtíð. ESB L 465, 19.12.2021, bls. 8 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2325R(01) 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1330/2014 frá  

15. desember 2014 um samþykki fyrir virka efninu meptýldínókapi, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Stjtíð. ESB L 359, 16.12.2014, bls. 85 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R1330R(01) 

Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1297 frá 4. ágúst 2021 um breytingu á 

XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 viðvíkjandi perflúorókar-

boxýlsýru sem inniheldur 9 til 14 kolefnisatóm í keðjunni (C9–C14 PFCA), söltum hennar og skyldum 

efnum 

Stjtíð. ESB L 282, 5.8.2021, bls. 29 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1297R(01)  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0876R(11)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1831R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2325R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R1330R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1297R(01)%20
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Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2306 frá 21. október 2021 um 

að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 reglum um opinbert eftirlit að því er 

varðar sendingar af lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til 

Sambandsins og skoðunarvottorð  

Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 13 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(03) 

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 08. júlí 2022 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2077 frá 26. nóvember 2021 

um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366, sem fóðurau-

kefni fyrir allar dýrategundir  

Stjtíð. ESB L 426, 29.11.2021, bls. 5 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29  

Eftirfarandi leiðréttingar á lagagerðum Sambandsins voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

á fundi nefndarinnar 28. október 2022 

Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 frá 18. júní 2020 um að koma á 

ramma til að greiða fyrir sjálfbærum fjárfestingum og um breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088 

Stjtíð. ESB L 198, 22.06.2020, bls. 13 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0159.01.ENG  

Tvær leiðréttingar á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2268 frá  

6. september 2021 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 að því er varðar undirstöður aðferðafræði og 

framsetningu á árangurssviðsmyndum, framsetningu á kostnaði og aðferðafræði fyrir útreikning á 

samanteknum kostnaðarvísum, framsetningu og innihald upplýsinga um fyrri frammistöðu og framsetning 

á kostnaði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) sem 

bjóða marga valkosti til fjárfestingar og aðlögun á umbreytingarfyrirkomulagi fyrir framleiðendur 

pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta sem bjóða hlutdeildar-

skírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, 

sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að framlengdu umbreytingarfyrirkomulaginu sem mælt er 

fyrir um í þeirri grein 

Stjtíð. ESB L 455, 20.12.2021, bls. 1 

Sjá leiðréttingar á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0187.01.ENG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0046.01.ENG 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2077R%2801%29%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0159.01.ENG%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0187.01.ENG%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0046.01.ENG


Nr. 5/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.1.2023 

 

 

Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/740 frá 25. maí 2020 um merkingu 

hjólbarða að því er varðar eldsneytisnýtingu og aðra mæliþætti, um breytingu á reglugerð (ESB) 

2017/1369 og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1222/2009 

Stjtíð. ESB L 177, 05.06.2020, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0740R(04)  

Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1737 frá 14. júlí 2020 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 og reglugerð ráðsins  

(EB) nr. 111/2005 að því er varðar að færa tiltekin forefni fíkniefna á skrá yfir skráð efni (Stjtíð. ESB  

L 392 frá 23. nóvember 2020) 

Stjtíð. ESB L 392, 23.11.2020, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0038.01.ENG 

Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2306 frá 21. október 2021 um 

að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 reglum um opinbert eftirlit að því er 

varðar sendingar af lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til 

Sambandsins og skoðunarvottorð (Stjtíð. ESB L 461 frá 27. desember 2021) 

Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021 bls. 13. 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ENG 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2325 frá 16. desember 2021 

um að fastsetja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848, skrána yfir þriðju lönd 

og skrána yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem hafa verið viðurkennd skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar innflutning á lífrænt ræktuðum vörum inn í 

Sambandið (Stjtíð. ESB L 465 frá 29. desember 2021)  

Stjtíð. ESB L 465, 29.12.2021, bls. 18 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ENG 

Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/913 frá 30. maí 2022 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og 

neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið og um 

framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002  

Stjtíð. ESB L 158, 13.06.2022, bls. 1 

Sjá leiðréttingu á eftirfarandi slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0152.01.ENG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0740R(04)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0038.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0152.01.ENG
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