
 I  EES-STOFNANIR

 1.  Sameiginlega EES-nefndin

  Til lesenda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

2013/EES/31/01  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 1/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

2013/EES/31/02  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 2/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

2013/EES/31/03  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 3/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2013/EES/31/04  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 4/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

2013/EES/31/05  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 5/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II . viðauka (Tæknilegar  
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

2013/EES/31/06  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 6/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á I . viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II . viðauka (Tæknilegar  
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

2013/EES/31/07  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 7/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  
EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

2013/EES/31/08  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 8/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  
EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

2013/EES/31/09  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 9/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  
EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

2013/EES/31/10  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 10/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og  
IV . viðauka (Orka) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

2013/EES/31/11  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 11/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og  
IV . viðauka (Orka) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

EES-viðbætir  
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins

ISSN 1022-9337

Nr. 31
20. árgangur

30.5.2013

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a



2013/EES/31/12  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 12/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á IV . viðauka (Orka) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

2013/EES/31/13  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 13/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á IV . viðauka (Orka) og XXI . viðauka (Hagskýrslugerð) við  
EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

2013/EES/31/14  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 14/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á VI . viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

2013/EES/31/15  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 15/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á VI . viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

2013/EES/31/16  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 16/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á IX . viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

2013/EES/31/17  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 17/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á IX . viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

2013/EES/31/18  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 18/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á IX . viðauka (Fjármálaþjónusta) og bókun 37 við EES-samninginn með  
skrá sem kveðið er á um í 101 . gr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

2013/EES/31/19  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 19/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XIII . viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

2013/EES/31/20  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 20/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XIII . viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

2013/EES/31/21  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 21/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XIII . viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

2013/EES/31/22  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 22/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XIII . viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

2013/EES/31/23  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 23/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XIII . viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

2013/EES/31/24  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 24/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XX . viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

2013/EES/31/25  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 26/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XX . viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

2013/EES/31/26  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 27/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XX . viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

2013/EES/31/27  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 28/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XX . viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

2013/EES/31/28  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 29/2013 frá 1 . febrúar 2013 um  
breytingu á XXII . viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40



 II  EFTA-STOFNANIR

 1.  Fastanefnd EFTA-ríkjanna

 2.  Eftirlitsstofnun EFTA

 3.  EFTA-dómstóllinn

 III  ESB-STOFNANIR

 1.  Framkvæmdastjórnin



30.5.2013 Nr. 31/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til lesenda

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2013 var afturkölluð áður en hún var samþykkt og 
myndar því eyðu í númeraröðinni.

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 1/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 456/2012 
frá 30. maí 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1266/2007 um fram kvæmd ar reglur varð andi til-
skip un ráðs ins 2000/75/EB að því er varðar varnir, vöktun og eftir lit með tilliti til blátungu og tak-
markanir á flutningum á til teknum dýrum af smitnæmum tegundum í tengslum við blátungu (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 2000/75/EB að því er varðar bólusetningu gegn blátungu (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/204/ESB frá 
19. apríl 2012 um breyt ingu á við aukunum við ákvörð un 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu 
um að Lettland sé opin berlega laust við öldusótt og að til tekin svæði á Ítalíu og í Póllandi og Portúgal 
séu opin berlega laus við berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í nautgripum (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/253/ESB frá 
10. maí 2012 um breyt ingu á II. við auka við til skip un ráðs ins 2004/68/EB að því er varðar almennar 
grunnviðmiðanir sem uppfylla þarf svo að yfir ráða svæði geti talist laust við blátungu (4).

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/303/ESB frá 
11. júní 2012 um breyt ingu á ákvörð un 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé 
opin berlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (5).

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/304/ESB frá 
11. júní 2012 um leyfi fyrir rann sóknarstofur í Króatíu og Mexíkó til að fram kvæma sermiprófanir 
til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (6).

7) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið lög gjöf 
á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Íslands.

8) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 
gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og Sambands-

(1) Stjtíð. ESB L 141, 31.5.2012, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 109, 21.4.2012, bls. 26.
(4) Stjtíð. ESB L 125, 12.5.2012, bls. 51.
(5) Stjtíð. ESB L 152, 13.6.2012, bls. 48.
(6) Stjtíð. ESB L 152, 13.6.2012, bls. 50.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 
að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. Ákvörð un þessi 
á því ekki að taka til Liechtensteins.

9) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 9a (til skip un ráðs ins 2000/75/EB) í hluta 3.1:

„– 32012 L 0005: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 (Stjtíð. ESB 
L 81, 21.3.2012, bls. 1).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 40. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1266/2007) í 
hluta 3.2:

„– 32012 R 0456: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 456/2012 frá 30. maí 
2012 (Stjtíð. ESB L 141, 31.5.2012, bls. 7).“

3. Eftir far andi bætist við á eftir 54. lið (ákvörð un ráðs ins 2000/258/EB) í hluta 4.2:

„54a. 32012 D 0304: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/304/ESB frá 11. júní 
2012 um leyfi fyrir rann sóknarstofur í Króatíu og Mexíkó til að fram kvæma sermiprófanir til að 
vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (Stjtíð. ESB L 152, 13.6.2012, bls. 50).

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

4. Eftir far andi undirliðir bætist við í 70. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/467/EB) í hluta 
4.2:

„– 32012 D 0204: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/204/ESB frá 19. apríl 
2012 (Stjtíð. ESB L 109, 21.4.2012, bls. 26),

– 32012 D 0303: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/303/ESB frá 11. júní 
2012 (Stjtíð. ESB L 152, 13.6.2012, bls. 48).“

5. Eftir far andi bætist við í lið 16a (til skip un ráðs ins 2004/68/EB) í hluta 8.1:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 D 0253: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/253/ESB frá 10. maí 
2012 (Stjtíð. ESB L 125, 12.5.2012, bls. 51).“

2. gr.

Norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 456/2012, til skip unar 2012/5/ESB og ákvarðana 2012/204/ESB, 
2012/253/ESB, 2012/303/ESB og 2012/304/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 2/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/489/ESB frá 
24. ágúst 2012 um breyt ingu á ákvörð un 2007/453/EB að því er varðar stöðu Austurríkis, Belgíu, 
Brasilíu, Kólumbíu, Króatíu og Níkaragva með tilliti til kúariðu (1).

2) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

3) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 49. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2 í 
I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 D 0489: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/489/ESB frá 24. ágúst 2012 
(Stjtíð. ESB L 231, 28.8.2012, bls. 13).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/489/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 231, 28.8.2012, bls. 13.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 3/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 413/2012 frá 15. maí 2012 um breyt ingu á fram kvæmd ar reglu gerð (ESB) nr. 496/2011 að því er 
varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins natríumbensóats í fóðri fyrir fráfærugrísi (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 414/2012 frá 15. maí 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar 
lágmarksinnihald og ráðlagðan lágmarksskammt ensímblöndu með 6-fýtasa sem fóðuraukefni í fóðri 
fyrir eldiskalkúna (2).

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður. Ákvæði lög gjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 
varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og Sambandsríkisins Sviss um 
verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í að lögun ar ákvæðum 
vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. Ákvörð un þessi á því ekki að taka 
til Liechtensteins.

4) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði II. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1zzzzq (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 554/2008):

„– 32012 R 0414: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 414/2012 frá 15. maí 
2012 (Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2012, bls. 5).“

2. Eftir far andi bætist við í lið 2ze (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr. 496/2011):

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0413: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 413/2012 frá 15. maí 
2012 (Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2012, bls. 4).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 413/2012 og (ESB) nr. 414/2012, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

(1) Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2012, bls. 4.
(2) Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2012, bls. 5.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 31/6 30.5.2013

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 4/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/68/ESB frá 
1. júlí 2011 um breyt ingu á til skip unum 2003/90/EB og 2003/91/EB um fram kvæmd ar ráð staf anir 
með tilliti til 7. gr. til skip ana ráðs ins 2002/53/EB og 2002/55/EB að því er varðar þá eigin leika 
sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskil yrði vegna athugana á til teknum yrkjum 
nytjaplantna í land bún að i og grænmetistegunda (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/340/ESB 
frá 25. júní 2012 um skipu lagningu tíma bundinnar tilraunar sam kvæmt til skip unum ráðs ins  
66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun 
undir opin beru eftir liti á stofnfræi og kynbættu fræi af kynslóðunum á undan stofnfræi (2).

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði plantna. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði plantna 
skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

4) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði III. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 14. lið (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/90/EB) og 15. lið 
(til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2003/91/EB) í 1. hluta:

„– 32011 L 0068: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/68/ESB frá 1. júlí 2011 
(Stjtíð. ESB L 175, 2.7.2011, bls. 17)“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 82. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/680/ESB) undir 
fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA 
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“:

„83. 32012 D 0340: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/340/ESB frá 25. júní 
2012 um skipu lagningu tíma bundinnar tilraunar sam kvæmt til skip unum ráðs ins 66/401/EBE, 
66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opin-
beru eftir liti á stofnfræi og kynbættu fræi af kynslóðunum á undan stofnfræi (Stjtíð. ESB L 166, 
27.6.2012, bls. 90).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/68/ESB og ákvörð un ar 2012/340/ESB, sem verður birt ur í 
EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

(1) Stjtíð. ESB L 175, 2.7.2011, bls. 17.
(2) Stjtíð. ESB L 166, 27.6.2012, bls. 90.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 5/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 451/2012 
frá 29. maí 2012 um töku til tekinna fóðuraukefna í virka hópnum votfóðursaukefni af mark aði (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 610/2012 frá 9. júlí 
2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 124/2009 frá 10. febrúar 2009 um há marks gildi fyrir 
hníslalyf eða vefsvipungalyf sem eru í matvælum vegna þess að þessi efni berast óhjákvæmilega í 
fóður sem ekki er ætlast til að þau berist í (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 832/2012 frá 17. september 2012 um leyfi fyrir ammóníumklóríðblöndu sem fóðuraukefni fyrir 
eldislömb (leyfishafi er Latochema Co. Ltd) (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 837/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem framleiddur er með 
Aspergillus oryzae (DSM 22594), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur 
(leyfishafi er DSM Nutritional Products) (4).

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 838/2012 
frá 18. september 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) sem fóðuraukefni fyrir 
allar dýrategundir (5).

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr. 839/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir þvagefni sem fóðuraukefni fyrir öll jórturdýr (6).

7) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður og matvæli. Ákvæði lög gjafar um fóður og matvæli 
skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka og í inngangsorðum XII. 
kafla II. við auka við EES-samn ing inn. Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

8) I. og II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði II. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 1zzzzzb (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 124/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0610: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 610/2012 frá 9. júlí 2012 (Stjtíð. 
ESB L 178, 10.7.2012, bls. 1).“

2. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 52. lið (tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2011/25/ESB):

(1) Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2012, bls. 55.
(2) Stjtíð. ESB L 178, 10.7.2012, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 27.
(4) Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 7.
(5) Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 9.
(6) Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 11.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

„53. 32012 R 0451: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 451/2012 frá 
29. maí 2012 um töku til tekinna fóðuraukefna í virka hópnum votfóðursaukefni af mark aði 
(Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2012, bls. 55).

54. 32012 R 0832: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 832/2012 frá 
17. september 2012 um leyfi fyrir ammóníumklóríðblöndu sem fóðuraukefni fyrir eldislömb 
(leyfishafi er Latochema Co. Ltd) (Stjtíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 27).

55. 32012 R 0837: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 837/2012 frá 
18. september 2012 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem framleiddur er með Aspergillus 
oryzae (DSM 22594), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur (leyfishafi 
er DSM Nutritional Products) (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 7).

56. 32012 R 0838: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 838/2012 frá 
18. september 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) sem fóðuraukefni fyrir 
allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 9).

57. 32012 R 0839: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 839/2012 frá 
18. september 2012 um leyfi fyrir þvagefni sem fóðuraukefni fyrir öll jórturdýr (Stjtíð. ESB 
L 252, 19.9.2012, bls. 11).“

2. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 54zzzzc (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 124/2009) í XII. kafla 
II. við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0610: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 610/2012 frá 9. júlí 2012 (Stjtíð. ESB 
L 178, 10.7.2012, bls. 1).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 451/2012, (ESB) nr. 610/2012, (ESB) nr. 832/2012, (ESB) 
nr. 837/2012, (ESB) nr. 838/2012 og (ESB) nr. 839/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-
ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 6/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. við auka (Tækni legar 
reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr. 307/2012 frá 11. apríl 2012 um fram kvæmd ar reglur vegna beitingar 8. gr. reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1925/2006 um að bæta vítamínum og steinefnum og til teknum öðrum 
efnum við í matvæli (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 322/2012 frá 16. apríl 
2012 um breyt ingu á II. og III. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005 að 
því er varðar há marks gildi leifa fyrir klópýralíð, dímetómorf, fenpýrasamín, fólpet og pendímetalín 
í eða á til teknum afurðum (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 379/2012 frá 3. maí 
2012 um synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 380/2012 frá 3. maí 
2012 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1333/2008 að því 
er varðar skil yrði fyrir notkun matvælaaukefna sem innihalda ál og magnið sem er heimilt að nota (4).

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 432/2012 frá 16. maí 
2012 um samantekt lista yfir leyfilegar heilsufullyrðingar er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (5).

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 441/2012 frá 
24. maí 2012 um breyt ingu á II. og III. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir bífenasat, bífentrín, boskalíð, kadúsafos, 
klórantranilípról, klórþalóníl, klóþíanidín, sýprókónasól, deltametrín, díkamba, dífenókónasól, 
dínókap, etoxasól, fenpýroxímat, flúbendíamíð, flúdíoxóníl, glýfosat, metalaxýl-M, meptýldínókap, 
nóvalúrón, þíametoxam og tríasófos í eða á til teknum afurðum (6).

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 470/2012 frá 4. júní 
2012 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1333/2008 að því 
er varðar notkun pólýdextrósa (E 1200) í bjór (7).

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 471/2012 frá 4. júní 
2012 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1333/2008 að því 
er varðar notkun lýsósíms (E 1105) í bjór (8).

9) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 472/2012 frá 4. júní 
2012 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1333/2008 að 
því er varðar notkun glýserólestera af trjárósíni (E 445) til prentunar á sælgæti með harðri húð (9).

(1) Stjtíð. ESB L 102, 12.4.2012, bls. 2.
(2) Stjtíð. ESB L 105, 17.4.2012, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2012, bls. 12.
(4) Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2012, bls. 14.
(5) Stjtíð. ESB L 136, 25.5.2012, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB L 135, 25.5.2012, bls. 4.
(7) Stjtíð. ESB L 144, 5.6.2012, bls. 16.
(8) Stjtíð. ESB L 144, 5.6.2012, bls. 19.
(9) Stjtíð. ESB L 144, 5.6.2012, bls. 22.
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10) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 473/2012 frá 4. júní 
2012 um breyt ingu á III. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005 að því 
er varðar há marks gildi leifa fyrir spínetóram (XDE-175) í eða á til teknum afurðum (10).

11) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um fóður og matvæli. Ákvæði lög gjafar um fóður og matvæli 
skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka og í inngangsorðum  
XII. kafla II. við auka við EES-samn ing inn. Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

12) I og II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 40. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005) í  
II. kafla I. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0322: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 322/2012 frá 16. apríl 2012 (Stjtíð. 
ESB L 105, 17.4.2012, bls. 1),

– 32012 R 0441: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 441/2012 frá 24. maí 2012 (Stjtíð. ESB 
L 135, 25.5.2012, bls. 4),

– 32012 R 0473: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 473/2012 frá 4. júní 2012 (Stjtíð. ESB 
L 144, 5.6.2012, bls. 25).“

2. gr.

Ákvæði XII. kafla II. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 396/2005):

„– 32012 R 0322: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 322/2012 frá 16. apríl 2012 (Stjtíð. 
ESB L 105, 17.4.2012, bls. 1),

– 32012 R 0441: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 441/2012 frá 24. maí 2012 (Stjtíð. 
ESB L 135, 25.5.2012, bls. 4),

– 32012 R 0473: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 473/2012 frá 4. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 144, 5.6.2012, bls. 25).“

2. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1333/2008):

„– 32012 R 0380: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 380/2012 frá 3. maí 2012 (Stjtíð. 
ESB L 119, 4.5.2012, bls. 14),

– 32012 R 0470: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 470/2012 frá 4. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 144, 5.6.2012, bls. 16),

– 32012 R 0471: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 471/2012 frá 4. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 144, 5.6.2012, bls. 19),

– 32012 R 0472: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 472/2012 frá 4. júní 2012 (Stjtíð. 
ESB L 144, 5.6.2012, bls. 22).“

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 54zzzzzm (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr. 16/2011):

„54zzzzzn. 32012 R 0307: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 307/2012 
frá 11. apríl 2012 um fram kvæmd ar reglur vegna beitingar 8. gr. reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1925/2006 um að bæta vítamínum og steinefnum og til-
teknum öðrum efnum við í matvæli (Stjtíð. ESB L 102, 12.4.2012, bls. 2).

54zzzzzo. 32012 R 0379: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 379/2012 frá 3. maí 2012 
um synjun leyfis fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (Stjtíð. ESB L 119, 
4.5.2012, bls. 12).

(10) Stjtíð. ESB L 144, 5.6.2012, bls. 25.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

54zzzzzp. 32012 R 0432: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 432/2012 frá 16. maí 
2012 um samantekt lista yfir leyfilegar heilsufullyrðingar er varða matvæli og vísa hvorki 
til minnkunar á sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna (Stjtíð. ESB 
L 136, 25.5.2012, bls. 1).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 307/2012, (ESB) nr. 322/2012, (ESB) nr. 379/2012, (ESB) 
nr. 380/2012, (ESB) nr. 432/2012, (ESB) nr. 441/2012, (ESB) nr. 470/2012, (ESB) nr. 471/2012, (ESB) 
nr. 472/2012 og (ESB) nr. 473/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam-
bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.



30.5.2013 Nr. 31/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 7/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/19/EB frá 12. mars 2009 um 
breyt ingu á til skip un ráðs ins 72/245/EBE að því er varðar rafsegultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í 
ökutækjum í því skyni að laga hana að tækniframförum (1).

2) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 11. lið (til skip un ráðs ins 72/245/EBE) í I. kafla II. við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32009 L 0019: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/19/EB frá 12. mars 2009 (Stjtíð. ESB L 70, 
14.3.2009, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2009/19/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, bls. 17.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 8/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 221/2012 
frá 14. mars 2012 um breyt ingu á við aukanum við reglu gerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfja fræðilega 
virk efni og flokkun þeirra að því er varðar há marks gildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum 
við efnið klósantel (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 222/2012 
frá 14. mars 2012 um breyt ingu á við aukanum við reglu gerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfja fræðilega 
virk efni og flokkun þeirra að því er varðar há marks gildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum 
við efnið tríklabendasól (2).

3) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliðir bætist við í 13. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 37/2010) í 
XIII. kafla II. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0221: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 221/2012 frá 14. mars 
2012 (Stjtíð. ESB L 75, 15.3.2012, bls. 7),

– 32012 R 0222: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 222/2012 frá 14. mars 
2012 (Stjtíð. ESB L 75, 15.3.2012, bls. 10).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 221/2012 og (ESB) nr. 222/2012, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 75, 15.3.2012, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 75, 15.3.2012, bls. 10.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 9/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 618/2012 frá 10. júlí 
2012 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tækni legum og vísindalegum framförum (1).

2) II. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12zze (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1272/2008) í 
XV. kafla II. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0618: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 618/2012 frá 10. júlí 2012 (Stjtíð. ESB 
L 179, 11.7.2012, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 618/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 179, 11.7.2012, bls. 3.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 10/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) og  
IV. við auka (Orka) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 392/2012 
frá 1. mars 2012 um viðbætur við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/30/ESB að því er 
varðar orkumerkingar þurrkara til heimilisnota (1), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 124, 
11.5.2012, bls. 56.

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr. 392/2012 fellur úr gildi til skip un fram kvæmda stjórn-
arinnar 95/13/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr 
EES-samn ingnum.

3) II. og IV. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði IV. kafla II. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti liðar 4c (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 95/13/EB) hljóði svo:

„32012 R 0392: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 392/2012 frá 1. mars 2012 
um viðbætur við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar 
þurrkara til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 123, 9.5.2012, bls. 1), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. 
ESB L 124, 11.5.2012, bls. 56.“

2. Texti 3. liðar 1. viðbætis og 3. liðar 2. viðbætis falli brott.

2. gr.

Ákvæði IV. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti liðar 11c (til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 95/13/EB) hljóði svo:

„32012 R 0392: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 392/2012 frá 1. mars 2012 
um viðbætur við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar 
þurrkara til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 123, 9.5.2012, bls. 1), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. 
ESB L 124, 11.5.2012, bls. 56. (1)

(1) Skráð hér ein göngu í upp lýs ingaskyni. Um beitingu sjá II. við auka um tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun.“

2. Texti 3. liðar 5. viðbætis og 3. liðar 6. viðbætis falli brott.

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 392/2012, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB 
L 124, 11.5.2012, bls. 56, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst 
fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar 
sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 217/2012 frá 7. desember 2012 (3), hvort sem ber upp síðar. 

(1) Stjtíð. ESB L 123, 9.5.2012, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 136, 21.6.1995, bls. 28.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(3) Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2013, bls. 17, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 18, 21.3.2013, bls. 19.
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5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 11/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun) og  
IV. við auka (Orka) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1015/2010 frá 
10. nóvember 2010 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er 
varðar kröfur varð andi visthönnun þvottavéla til heimilisnota (1), sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. 
ESB L 298, 16.11.2010, bls. 87.

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1016/2010 frá 
10. nóvember 2010 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er 
varðar kröfur varð andi visthönnun uppþvottavéla til heimilisnota (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 327/2011 frá 30. mars 
2011 um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur 
varð andi visthönnun viftna sem ganga fyrir hreyflum með rafinnafl á bilinu 125 W og 500 kW (3).

4) II. og IV. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 6a (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 206/2012) í  
IV. kafla II. við auka við EES-samn ing inn:

„6b. 32010 R 1015: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1015/2010 frá 10. nóvember 2010 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð andi 
visthönnun þvottavéla til heimilisnota, (Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 21), sbr. leið rétt ing ar sem 
birt ust í Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 87.

6c. 32010 R 1016: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1016/2010 frá 10. nóvember 2010 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð andi 
visthönnun uppþvottavéla til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 31).

6d. 32011 R 0327: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 327/2011 frá 30. mars 2011 um 
fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð andi 
visthönnun viftna sem ganga fyrir hreyflum með rafinnafl á bilinu 125 W og 500 kW (Stjtíð. ESB 
L 90, 6.4.2011, bls. 8).“

2. gr.

Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 26b (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 206/2012) í  
IV. við auka við EES-samn ing inn:

„26c. 32010 R 1015: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1015/2010 frá 10. nóvember 2010 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð-
andi visthönnun þvottavéla til heimilisnota, (Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 21), sbr. leið rétt-
ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 87.

26d. 32010 R 1016: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1016/2010 frá 10. nóvember 2010 
um fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð-
andi visthönnun uppþvottavéla til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 31).

(1) Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 21.
(2) Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 31.
(3) Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2011, bls. 8.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

26e. 32011 R 0327: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 327/2011 frá 30. mars 2011 um 
fram kvæmd til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varð andi 
visthönnun viftna sem ganga fyrir hreyflum með rafinnafl á bilinu 125 W og 500 kW (Stjtíð. ESB 
L 90, 6.4.2011, bls. 8).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 1015/2010, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB 
L 298, 16.11.2010, bls. 87, (ESB) nr. 1016/2010 og (ESB) nr. 327/2011, sem verður birt ur í EES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 31/20 30.5.2013

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 12/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/877/ESB 
frá 19. desember 2011 um sam ræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda fram leiðslu raf orku og varma 
við beitingu til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/8/EB og um nið ur fellingu ákvörð un ar fram-
kvæmda stjórn arinnar 2007/74/EB (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2011/877/ESB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/74/EB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-
samn ingnum.

3) IV. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði IV. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 24a (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/952/EB):

„24b. 32011 D 0877: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/877/ESB frá 
19. desember 2011 um sam ræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda fram leiðslu raf orku og varma 
við beitingu til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/8/EB og um nið ur fellingu ákvörð un ar 
fram kvæmda stjórn arinnar 2007/74/EB (Stjtíð. ESB L 343, 23.12.2011, bls. 91).“

2. Texti 29. liðar (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/74/EB) falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/877/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 343, 23.12.2011, bls. 91.
(2) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 183.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 13/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) og XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 
um starfsreglur Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra 
notenda í atvinnurekstri (endur útgefin) (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2008/92/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 90/377/EBE (2), en sú 
gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum.

3) IV. og XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 7. liðar (til skip un ráðs ins 90/377/EBE) í IV. við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„32008 L 0092: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 um starfsreglur 
Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra notenda í atvinnurekstri 
(endur útgefin) (Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9). (1)

(1) Skráð hér ein göngu í upp lýs ingaskyni. Um beitingu sjá XXI. við auka um hagskýrslugerð.“

2. gr.

Texti 26. liðar (til skip un ráðs ins 90/377/EBE) í XXI. við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„32008 L 0092: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 um starfsreglur 
Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra notenda í atvinnurekstri 
(endur útgefin) (Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9).

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Liechtenstein skal vera undanþegið þeim skuld bind ingum sem mælt er fyrir um í þessari til skip un, að 
þeirri frátalinni að afhenda verðupp lýs ingar fyrir endanlega notendur í atvinnurekstri, þrep IC fyrir raf-
orku, og fyrir endanlega notendur í atvinnurekstri, þrep I3 fyrir gas. Afhenda skal þessar upp lýs ingar 
(þrenns konar verð: verð án skatta og álagðra gjalda, verð án VSK og annarra endur heimtanlegra skatta, 
verð með öllum sköttum, álögðum gjöldum og VSK) á hálfsársfresti innan tveggja mánaða eftir við mið-
un ar tímabilið með því að nota viðeigandi spurningalista frá Hagstofu Evrópu sam bandsins.“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/92/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

(1) Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9.
(2) Stjtíð. EB L 185, 17.7.1990, bls. 16.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.



30.5.2013 Nr. 31/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 14/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 465/2012 frá 22. maí 
2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 883/2004 um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa og reglu-
gerð (EB) nr. 987/2009 sem kveður á um fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr. 883/2004 (1).

2) VI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði VI. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004):

„– 32012 R 0465: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 465/2012 frá 22. maí 2012 (Stjtíð. 
ESB L 149, 8.6.2012, bls. 4).“

2. Eftir far andi bætist við í 2. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009):

„eins og henni var breytt með:

–  32012 R 0465: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 465/2012 frá 22. maí 2012 (Stjtíð. 
ESB L 149, 8.6.2012, bls. 4).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 465/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2012, bls. 4.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 15/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Í reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1244/2010 (1) er að finna ákvæði um breyt ingar á 
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 (2), en þær gerðir hafa verið felldar inn í 
EES-samn ing inn og ber því að vísa til reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1244/2010 
í 2. lið VI. við auka.

2) VI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 2. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009) í  
VI. við auka við EES-samn ing inn:

„– 32010 R 1244: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1244/2010 frá 9. desember 2010 
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2010, bls. 35).“

2. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

3. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2010, bls. 35.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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30.5.2013 Nr. 31/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 16/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/194/ESB 
frá 11. apríl 2012 um breyt ingu á ákvörð un 2008/961/EB um notkun útgefenda verð bréfa í þriðju 
löndum á til teknum innlendum reiknings skilastöðlum þriðju landa og al þjóð legum reiknings-
skilastöðlum (IFRS) við gerð samstæðureiknings skila sinna (1).

2) IX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 23c (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/961/EB) í IX. við auka við 
EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 D 0194: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/194/ESB frá 11. apríl 2012 
(Stjtíð. ESB L 103, 13.4.2012, bls. 49).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/194/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 103, 13.4.2012, bls. 49.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Nr. 31/26 30.5.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 17/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 310/2012 
frá 21. desember 2011 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 1569/2007 um að koma á fót aðferð til að 
ákvarða jafn gildi reiknings skilastaðla sem útgefendur verð bréfa í þriðja landi beita sam kvæmt til-
skip unum Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/71/EB og 2004/109/EB (1).

2) IX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 29e (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1569/2007) í IX. við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0310: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 310/2012 frá 21. desember 
2011 (Stjtíð. ESB L 103, 13.4.2012, bls. 11).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 310/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 103, 13.4.2012, bls. 11.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 18/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) og bókun 37 við EES-samn ing inn með skrá sem 
kveðið er á um í 101. gr.

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. og 101. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/C 326/07 frá 2. nóvember 
2010 um evrópskan fjölhags munavettvang um rafræna reikningagerð (rafrænir reikningar) (1).

2) Til þess að tryggja góða fram kvæmd EES-samn ings ins ber að víkka gildissvið bókunar 37 við 
EES-samn ing inn þannig að hún taki til evrópsks fjölhags munavettvangs um rafræna reikningagerð 
(rafrænir reikningar), sem settur var á fót með ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/C 326/07, 
og breyta IX. við auka við EES-samn ing inn þannig að fram komi hvaða máls með ferð ræður 
samskiptum við þennan vettvang.

3) IX. við auki og bókun 37 við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það. 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir lið 31ec (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/578/ESB) í IX. við auka 
við EES-samn ing inn:

„31ed. 32010 D 1203(02): Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/C 326/07 frá 2. nóvember 2010 
um evrópskan fjölhags munavettvang um rafræna reikningagerð (rafrænir reikningar) (Stjtíð. ESB 
C 326, 3.12.2010, bls. 13).

 Tilhögun sam starfs við EFTA-ríkin í sam ræmi við 101. gr. samn ings ins:

 Hverju EFTA-ríki er heimilt að tilnefna áheyrnarfull trúa til setu á fundum evrópsks fjölhags-
munavettvangs um rafræna reikningagerð (rafrænir reikningar).“

2. gr.

Eftir far andi liður bætist við í bókun 37 við EES-samn ing inn með skrá sem kveðið er á um í 101. gr.:

„38. Evrópskur fjölhags munavettvangur um rafræna reikningagerð (rafrænir reikningar) (ákvörð un fram-
kvæmda stjórn arinnar 2010/C 326/07).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/C 326/07, sem verður birt ur í EES-
viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samn ings-
ins berst sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB C 326, 3.12.2010, bls. 13.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 19/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/665/ESB frá 
4. október 2011 um evrópska skrá yfir viður kenndar gerðir járn brauta rvagna (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 37dj (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 454/2011) í 
XIII. við auka við EES-samn ing inn:

„37dk. 32011 D 0665: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/665/ESB frá 4. október 
2011 um evrópska skrá yfir viður kenndar gerðir járn brauta rvagna (Stjtíð. ESB L 264, 8.10.2011, 
bls. 32).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2011/665/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 264, 8.10.2011, bls. 32.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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30.5.2013 Nr. 31/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 20/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/226/ESB frá 23. apríl 
2012 um annan hluta sam eigin legra öryggismark miða að því er varðar járn brauta kerfið (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2012/226/ESB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2010/409/ESB (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr 
EES-samn ingnum.

3) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 42ed (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/409/ESB) í XIII. við auka við EES-samn ing inn 
hljóði svo:

„32012 D 0226: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/226/ESB frá 23. apríl 2012 um annan 
hluta sam eigin legra öryggismark miða að því er varðar járn brauta kerfið (Stjtíð. ESB L 115, 27.4.2012, 
bls. 27).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a)  Aukið skal við töflurnar í við auka við ákvörð un ina sem hér segir:

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.1:

Ríki NRV 1.1 (× 10 – 9 ) (*) NRV 1.2 (× 10 – 9 ) (**)

Noregur (NO) 2,84 0,033

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.2:

Ríki NRV 2 (× 10 – 9 ) (*)

Noregur (NO) 2,82

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.3:

Ríki NRV 3.1 (× 10 – 9 ) (*) NRV 3.2 (**)

Noregur (NO) 21,7 Á ekki við

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.4:

Ríki NRV 4 (× 10 – 9 ) (*)

Noregur (NO) 14,20

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.5:

Ríki NRV 5 (× 10 – 9 ) (*)

Noregur (NO) 91,8

(1) Stjtíð. ESB L 115, 27.4.2012, bls. 27.
(2) Stjtíð. ESB L 189, 22.7.2010, bls. 19.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Eftir far andi bætist við í töfluna í lið 1.6:

Ríki NRV 6 (× 10 – 9 ) (*)

Noregur (NO) 50,9

b) Ráð staf anirnar sem mælt er fyrir um í þessari ákvörð un skulu ekki gilda um járn brauta rgrunnvirki sem 
fyrir eru á yfir ráða svæði Liechtensteins.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/226/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.



30.5.2013 Nr. 31/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 21/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 689/2012 
frá 27. júlí 2012 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 415/2007 um tækni for skriftir fyrir kerfi til að 
rekja feril og slóð skipa sem um getur í 5. gr. til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/44/EB um 
sam ræmda upp lýs ingaþjón ustu um ár (RIS) á skipgengum vatnaleiðum í Bandalaginu (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 49ab (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 415/2007) í XIII. við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0689: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 689/2012 frá 27. júlí 
2012 (Stjtíð. ESB L 202, 28.7.2012, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 689/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 202, 28.7.2012, bls. 5.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 22/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/505/ESB frá 
17. september 2012 um viður kenn ing u á Egyptalandi sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (1).

2) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 56jo (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2012/76/ESB) í XIII. við auka við EES-samn ing inn:

„56jp. 32012 D 0505: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/505/ESB frá 17. september 
2012 um viður kenn ing u á Egyptalandi sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins  
2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skír teina farmanna (Stjtíð. ESB L 252, 
19.9.2012, bls. 57).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/505/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 57.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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30.5.2013 Nr. 31/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 23/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 859/2011 frá 25. ágúst 2011 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráð-
staf anir til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm og 
flugpóst (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 173/2012 frá 29. febrúar 2012 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar 
nánari útlistun og einföldun á til teknum, sértækum flug verndarráð stöf unum (2).

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 711/2012 frá 3. ágúst 2012 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráð staf anir 
til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar aðferðir við skimun 
annarra einstaklinga en farþega og hluta sem þeir bera á sér (3).

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/5862/ESB 
frá 17. ágúst 2011 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar 
ráð staf anir til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm 
og flugpóst.

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/9407/ESB 
frá 21. desember 2011 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB að því er 
varðar flugfarm og flugpóst.

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/1228/ESB 
frá 29. febrúar 2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB að því er 
varðar nánari útlistun og einföldun á til teknum, sértækum flug verndarráð stöf unum.

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/5672/ESB 
frá 10. ágúst 2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar 
ráð staf anir til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm 
og flugpóst.

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/5880/ESB 
frá 23. ágúst 2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar 
ráð staf anir til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar aðferðir við 
skimun annarra einstaklinga en farþega og hluta sem þeir bera á sér.

9) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 66he (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 185/2010):

„– 32011 R 0859: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 859/2011 frá 
25. ágúst 2011 (Stjtíð. ESB L 220, 26.8.2011, bls. 9),

(1) Stjtíð. ESB L 220, 26.8.2011, bls. 9.
(2) Stjtíð. ESB L 59, 1.3.2012, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 209, 4.8.2012, bls. 1.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

– 32012 R 0173: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 173/2012 frá  
29. febrúar 2012 (Stjtíð. ESB L 59, 1.3.2012, bls. 1),

– 32012 R 0711: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 711/2012 frá 3. ágúst 
2012 (Stjtíð. ESB L 209, 4.8.2012, bls. 1).“

2. Eftir far andi undirliðir bætist við í lið 66hf (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar C(2010) 774 
lokaútgáfa):

„– 32011 D 5862: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/5862/ESB frá 17. ágúst 
2011 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar ráð staf anir 
til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm og flugpóst,

– 32011 D 9407: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/9407/ESB frá 21. desember 
2011 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB að því er varðar flugfarm 
og flugpóst, 

– 32012 D 1228: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/1228/ESB frá 29. febrúar 
2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB að því er varðar nánari 
útlistun og einföldun á til teknum, sértækum flug verndarráð stöf unum,

– 32012 D 5672: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/5672/ESB frá 10. ágúst 
2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar ráð staf anir 
til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar flugfarm og flugpóst,

– 32012 D 5880: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/5880/ESB frá 23. ágúst 
2012 um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/774/ESB um ítarlegar ráð staf anir 
til að framfylgja sam eigin legum grunnkröfum um flug vernd að því er varðar aðferðir við skimun 
annarra einstaklinga en farþega og hluta sem þeir bera á sér.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 859/2011, (ESB) nr. 173/2012 og (ESB) nr. 711/2012, sem 
verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 24/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/49/ESB frá 26. janúar 
2012 um breyt ingu á ákvörð un um 2011/263/ESB og 2011/264/ESB til að taka tillit til þróunar í 
flokkun ensíma í sam ræmi við I. við auka við til skip un ráðs ins 67/548/EBE og VI. við auka við reglu-
gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1272/2008 (1).

2) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 2e (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/264/ESB) og lið 2h (ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2011/263/ESB) í XX. við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32012 D 0049: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/49/ESB frá 26. janúar 2012 (Stjtíð. ESB 
L 26, 28.1.2012, bls. 36).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar 2012/49/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam-
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 201/2012 frá 26. október 2012 (2), hvort sem ber upp síðar.

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 26, 28.1.2012, bls. 36.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(2) Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2013, bls. 51, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 6, 24.1.2013, bls. 19.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 26/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1102/2008 frá 
22. október 2008 um bann við út flutn ingi á kvikasilfursmálmi og til teknum kvikasilfurssamböndum 
og -blöndum og um örugga geymslu á kvikasilfursmálmi (1).

2) Ákvæði reglu gerð ar (EB) nr. 1102/2008 skulu túlkuð að teknu tilliti til þess að viðskipti við þriðju 
lönd falla utan gildissviðs EES-samn ings ins og af þeim sökum gilda ákvæði reglu gerð arinnar sem 
banna út flutn ing á kvikasilfri ekki um EFTA-ríkin. En þar sem ákvæði um kvikasilfur sem úrgang 
varða EES, munu EFTA-ríkin taka þátt í að tryggja að út flutn ingsbannið sé árangursríkt.

3) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 22. lið (til skip un ráðs ins 96/59/EB) í XX. við auka við EES-samn ing inn:

„22a. 32008 R 1102: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1102/2008 frá 22. október 2008 um 
bann við út flutn ingi á kvikasilfursmálmi og til teknum kvikasilfurssamböndum og -blöndum og um 
örugga geymslu á kvikasilfursmálmi (Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 75).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 1. gr. hljóði svo:

 „Út flutn ingur á kvikasilfursmálmi (Hg, CAS-númer 7439-97-6), sinnóbergrýti, kvikasilfurs(I)
klóríði (Hg2Cl2, CAS-númer 10112-91-1), kvikasilfurs(II)oxíði (HgO, CAS-númer 21908-
53-2) og blöndum kvikasilfurs málms og annarra efna, þ.m.t. kvikasilfursblendi, þar sem 
styrkur kvikasilfurs er a.m.k. 95% miðað við þyngd frá ESB til EFTA-ríkja og frá EFTA-
ríkjum til ESB og milli EFTA-ríkjanna skal heimilaður.

 Þetta er með fyrirvara um strangara inn flutn ings- eða út flutn ingsbann sem er til staðar í EFTA-
ríki á þeim tíma þegar reglu gerð in er felld inn í EES-samn ing inn.

 EFTA-ríkin skulu gera árangursríkar ráð staf anir til að tryggja að kvikasilfur og kvika silfurs-
sambönd og -blöndur, sem getið er í 1. mgr., séu ekki flutt út frá ESB til þriðja lands um 
EFTA-ríki. Hið sama skal gilda um blöndun kvikasilfursmálms við önnur efni í þeim eina 
tilgangi að flytja út kvikasilfursmálm frá ESB til þriðja lands um EFTA-ríki. Þetta gildir ekki 
um út flutn ing á blöndum, sem um getur í 1. mgr., til rann sókna og þróunar eða til lækninga 
eða grein inga.“

b) Ákvæði 9. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1102/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

(1) Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 75.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 27/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 135/2012 frá 
16. febrúar 2012 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006 um 
tilflutning úrgangs í því skyni að bæta til teknum, óflokkuðum úrgangi við í III. við auka B við 
hana (1).

2) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 32c (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1013/2006) í XX. 
við auka við EES-samn ing inn:

„– 32012 R 0135: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 135/2012 frá 16. febrúar 2012 (Stjtíð. 
ESB L 46, 17.2.2012, bls. 30).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 135/2012, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 46, 17.2.2012, bls. 30.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 28/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un ráðs ins 2011/97/ESB frá 5. desember 2011 um breyt ingu á 
til skip un 1999/31/EB að því er varðar sértækar viðmiðanir vegna geymslu á kvikasilfursmálmi sem 
telst vera úrgangur (1).

2) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi bætist við í lið 32d (til skip un ráðs ins 1999/31/EB) í XX. við auka við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32011 L 0097: Til skip un ráðs ins 2011/97/ESB frá 5. desember 2011 (Stjtíð. ESB L 328, 10.12.2011, 
bls. 49).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2011/97/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam-
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 26/2013 frá 1. febrúar 2013 (2), hvort sem ber upp síðar.

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu ES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 328, 10.12.2011, bls. 49.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
(2) Stjtíð. ESB L 144, 30.5.2013, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 31, 30.5.2013, bls. 36.
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 29/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XXII. við auka (Félagaréttur) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/6/ESB frá 14. mars 2012 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 78/660/EBE um ársreikninga félaga af til tekinni gerð að því er 
varðar smáeiningar (1).

2) XXII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í 4. lið (fjórða til skip un ráðs ins 78/660/EBE) í XXII. við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32012 L 0006: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2012/6/ESB frá 14. mars 2012 (Stjtíð. ESB L 81, 
21.3.2012, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2012/6/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 3.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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