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Tilkynning til lesenda

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 47/2014, 51/2014, 55/2014 og 57/2014 voru afturkallaðar 
áður en þær voru samþykktar og því eru eyður í númeraröðinni . 

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 33/2014

frá 8. apríl 2014

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 2013/76/ESB frá 
4 . febrúar 2013 um breyt ingu á ákvörð un 2009/719/EB um að heimila til teknum aðild ar ríkjum að 
endur skoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna 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 bætist við í lið 41b (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/719/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT 
TILLIT TIL“ í hluta 7 .2 í I . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 0076: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/76/ESB frá 4 . febrúar 2013 
(Stjtíð . ESB L 35, 6 .2 .2013, bls . 6) .

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

Eftir far andi bætist við í við aukann:

„SKRÁ YFIR EFTA-RÍKI SEM ER HEIMILT AÐ ENDUR SKOÐA ÁRLEGAR VÖKTUNAR-
ÁÆTLANIR SÍNAR VEGNA KÚARIÐU

–  Noregur““
2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar ákvörð un ar 2013/76/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(1) Stjtíð . ESB L 35, 6 .2 .2013, bls . 6 .

2014/EES/49/01
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3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 34/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 1040/2013 frá 24 . október 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem 
er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem 
er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og 
aukategundir svína til eldis, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus, og fyrir eldiskalkúna 
(leyfishafi er Aveve NV) (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1055/2013 frá 25 . október 2013 um leyfi fyrir blöndu með ortófosfórsýru sem fóðuraukefni fyrir 
allar dýrategundir (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1060/2013 frá 29 . október 2013 um leyfi fyrir bentóníti sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1078/2013 frá 31 . október 2013 um leyfi fyrir fúmarsýru sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1113/2013 frá 7 . nóvember 2013 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum NCIMB 
40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, 
Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC 
PTA-2494 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 . 1222/2013 
frá 29 . nóvember 2013 um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem 
fóðuraukefni fyrir jórturdýr, svín og alifugla (6) .

7) 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 .

8) 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 liðir bætist við á eftir lið 2zzh (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 334/2012) í II . kafla I . við auka við EES-samn ing inn:

(1) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 46 .
(2) Stjtíð . ESB L 288, 30 .10 .2013, bls . 57 .
(3) Stjtíð . ESB L 289, 31 .10 .2013, bls . 33 .
(4) Stjtíð . ESB L 292, 1 .11 .2013, bls . 7 .
(5) Stjtíð . ESB L 298, 8 .11 .2013, bls . 29 .
(6) Stjtíð . ESB L 320, 30 .11 .2013, bls . 16 .

2014/EES/49/02
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„2zzi . 32013 R 1040: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1040/2013 frá 
24 . október 2013 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með 
Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 
Trichoderma reesei (MUCL 49754), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og aukategundir svína til 
eldis, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus, og fyrir eldiskalkúna (leyfishafi er Aveve NV) 
(Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 46) .

2zzj . 32013 R 1055: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1055/2013 frá 
25 . október 2013 um leyfi fyrir blöndu með ortófosfórsýru sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir (Stjtíð . ESB L 288, 30 .10 .2013, bls . 57) .

2zzk . 32013 R 1060: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1060/2013 frá 
29 . október 2013 um leyfi fyrir bentóníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB  
L 289, 31 .10 .2013, bls . 33) .

2zzl . 32013 R 1078: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1078/2013 frá 
31 . október 2013 um leyfi fyrir fúmarsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB 
L 292, 1 .11 .2013, bls . 7) .

2zzm . 32013 R 1113: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1113/2013 frá 
7 . nóvember 2013 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, 
Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, 
Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC 
PTA-2494 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð . ESB L 298, 8 .11 .2013, bls . 29) .

2zzn . 32013 R 1222: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1222/2013 frá 
29 . nóvember 2013 um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem 
fóðuraukefni fyrir jórturdýr, svín og alifugla (Stjtíð . ESB L 320, 30 .11 .2013, bls . 16) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 1040/2013, (ESB) nr . 1055/2013, (ESB) 
nr . 1060/2013, (ESB) nr . 1078/2013, (ESB) nr . 1113/2013 og (ESB) nr . 1222/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 35/2014

frá 8. apríl 2014

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 2012/1/ESB frá 
6 . janúar 2012 um breyt ingu á I . við auka við til skip un ráðs ins 66/402/EBE að því er varðar þau skil-
yrði sem þarf að uppfylla að því er varðar nytjaplöntuna Oryza sativa (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/57/ESB frá 
20 . nóvember 2013 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 unar ráðs ins 2002/53/EB og 7 . gr . til skip unar ráðs ins 2002/55/EB, 
í þeirri röð, að því er varðar þá eigin leika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskil yrði 
vegna athugana á til teknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í land bún að i (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 3 . lið (til skip un ráðs ins 66/402/EBE):

„– 32012 L 0001: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2012/1/ESB frá 6 . janúar 2012 
(Stjtíð . ESB L 4, 7 .1 .2012, bls . 8) .“

2 . 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):

„– 32010 R 0057: Fram kvæmd ar til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/57/ESB frá 20 . nóvember 
2013 (Stjtíð . ESB L 312, 21 .11 .2013, bls . 38) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar til skip ana 2012/1/ESB og 2013/57/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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

(1) Stjtíð . ESB L 4, 7 .1 .2012, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB L 312, 21 .11 .2013, bls . 38 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/03



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 49/6 28.8.2014

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 8 . apríl 2014 .

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. 36/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 480/2013 frá 24 . maí 2013 um breyt ingu á fram kvæmd ar reglu gerð (ESB) nr . 788/2012 að því er 
varðar tímabilið fyrir valfrjálsa grein ingu til tekinna varnarefna (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 772/2013 frá 
8 . ágúst 2013 um breyt ingu á II ., III . og V . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr . 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir dífenýlamín í eða á til teknum afurðum (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 777/2013 frá 
12 . ágúst 2013 um breyt ingu á II ., III . og V . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 396/2005 að því er varðar há marks gildi leifa fyrir klódínafóp, klómasón, díúrón, etalflúralín, 
joxýníl, ípróvalíkarb, malínhýdrasíð, mepanípýrím, metkónasól, prósúlfókarb og tepraloxýdím í eða 
á til teknum afurðum (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 834/2013 frá 
30 . ágúst 2013 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 asekínósýl, bixafen, díasínón, dífenókónasól, 
etoxasól, fenhexamíð, flúdíoxóníl, ísópýrasam, lambda-sýhalótrín, prófenófos og próþíókónasól í 
eða á til teknum afurðum (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 985/2013 frá 
14 . október 2013 um breyt ingu og leið rétt ing u á I . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr . 1334/2008 að því er varðar til tekin bragðefni (5) .

6) 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 .

7) 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:

„– 32013 R 0772: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 772/2013 frá 8 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 1),

– 32013 R 0777: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 777/2013 frá 12 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 221, 17 .8 .2013, bls . 1),

(1) Stjtíð . ESB L 139, 25 .5 .2013, bls . 4 .
(2) Stjtíð . ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 221, 17 .8 .2013, bls . 1 .
(4) Stjtíð . ESB L 233, 31 .8 .2013, bls . 11 .
(5) Stjtíð . ESB L 273, 15 .10 .2013, bls . 18 .
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

– 32013 R 0834: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 834/2013 frá 30 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 233, 31 .8 .2013, bls . 11) .“

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):

„– 32013 R 0772: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 772/2013 frá 8 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 217, 13 .8 .2013, bls . 1),

– 32013 R 0777: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 777/2013 frá 12 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 221, 17 .8 .2013, bls . 1),

– 32013 R 0834: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 834/2013 frá 30 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 233, 31 .8 .2013, bls . 11) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzzs (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr . 1334/2008):

„– 32013 R 0985: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 985/2013 frá 14 . október 2013 
(Stjtíð . ESB L 273, 15 .10 .2013, bls . 18) .“

3 . Eftir far andi bætist við í 74 . lið (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 788/2012):

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0480: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 480/2013 frá 24 . maí 
2013 (Stjtíð . ESB L 139, 25 .5 .2013, bls . 4) .“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 480/2013 og reglu gerð a (ESB)  
nr . 772/2013, (ESB) nr . 77772013, (ESB) nr . 834/2013 og (ESB) nr . 985/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

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. 37/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 195/2013 frá 7 . mars 
2013 um breyt ingu á til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB og reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr . 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings 
frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (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 45zu (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 692/2008) og 
í lið 45zx (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/46/EB) í I . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0195: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 195/2013 frá 7 . mars 2013 (Stjtíð . 
ESB L 65, 8 .3 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) 195/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 65, 8 .3 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 38/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 817/2013 frá 
28 . ágúst 2013 um breyt ingu á II . og III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 1333/2008 og við aukanum við reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 231/2012 að því er 
varðar arabískt gúmmí sem er umbreytt með oktenýlrafsýru (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 818/2013 frá 28 . ágúst 
2013 um breyt ingu á III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1333/2008 að 
því er varðar notkun á súkrósaesterum af fitusýrum (E 473) í bragðefni fyrir tæra, bragðbætta drykki 
sem eru að stofni til úr vatni (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 851/2013 frá 
3 . september 2013 um leyfi fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna og um breyt ingu á reglu gerð 
(ESB) nr . 432/2012 (3) .

4) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um matvæli . Ákvæði lög gjafar um 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 fram kemur í inngangsorðum 
XII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn . Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. 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 54zzzzr (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr . 1333/2008):

„– 32013 R 0817: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 817/2013 frá 28 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 7),

– 32013 R 0818: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 818/2013 frá 28 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 12) .“

2 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzzzzp (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB)  
nr . 432/2012):

„– 32013 R 0851: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 851/2013 frá 3 . september 2013 
(Stjtíð . ESB L 235, 4 .9 .2013, bls . 3) .“

3 . Eftir far andi undirliður bætist við í 69 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 231/2012):

„– 32013 R 0817: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 817/2013 frá 28 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 7) .“

(1) Stjtíð . ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 7 .
(2) Stjtíð . ESB L 230, 29 .8 .2013, bls . 12 .
(3) Stjtíð . ESB L 235, 4 .9 .2013, bls . 3 .
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4 . Eftir far andi liður bætist við á eftir 77 . lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 609/2013):

„78 . 32013 R 0851: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 851/2013 frá 3 . september 2013 
um leyfi fyrir til teknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúk dómsáhættu né til þroskunar eða heil brigð is barna og um breyt ingu á reglu gerð (ESB) 
nr . 432/2012 (Stjtíð . ESB L 235, 4 .9 .2013, bls . 3) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 817/2013, (ESB) nr . 818/2013 og (ESB) nr . 851/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 39/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 489/2013 frá 27 . maí 2013 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 
með tilliti til efnisins tvíþátta ríbósakjarnsýru sem samsvarar veiruríbósakjarnsýru sem kóðar fyrir 
hluta af hjúpprótíninu og hluta af milligenasvæðinu í ísraelsku bráðalömunarveirunni (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 13 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 37/2010) í 
XIII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0489: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 489/2013 frá 27 . maí 
2013 (Stjtíð . ESB L 141, 28 .5 .2013, bls . 4) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 489/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 141, 28 .5 .2013, bls . 4 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 40/2014

frá 8. apríl 2014

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 ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/301/ESB 
frá 11 . júní 2013 um breyt ingu á fram kvæmd ar ákvörð un 2012/715/ESB um skrá yfir þriðju lönd
með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starf semi á sviði eftir lits og
framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er jafn gild þeirri sem er við lýði í Sambandinu (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 15qb (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2012/715/ESB) í XIII . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 D 0301: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/301/ESB frá 11 . júní 2013 
(Stjtíð . ESB L 169, 21 .6 .2013, bls . 71) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar ákvörð un ar 2013/301/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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 169, 21 .6 .2013, bls . 71 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 41/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 198/2013 frá 7 . mars 2013 um val á tákni í því skyni að auðkenna mannalyf sem skulu vera undir 
viðbótareftir liti (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 220/2013 frá 13 . mars 
2013 um breyt ingu á reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 297/95 að því er varðar leið rétt ing u á gjöldum til 
Lyfjastofnunar Evrópu með tilliti til verð bólgu (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2013/172/ESB frá 5 . apríl 2013 um 
sam eigin legan ramma fyrir einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki í Sambandinu (3) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 15h (reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 297/95):

„– 32013 R 0220: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 220/2013 frá 13 . mars 2013 (Stjtíð . 
ESB L 70, 14 .3 .2013, bls . 1) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 15zn (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/53/ESB):

„15zo . 32013 R 0198: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 198/2013 
frá 7 . mars 2013 um val á tákni í því skyni að auðkenna mannalyf sem skulu vera undir 
viðbótareftir liti (Stjtíð . ESB L 65, 8 .3 .2013, bls . 17) .“

2. gr.

Eftir far andi bætist við á eftir 9 . lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 207/2012 í XXX . kafla 
II . við auka við EES-samn ing inn:

„GERÐIR SEM SAMN INGS AÐ ILAR SKULU TAKA MIÐ AF

Samn ings að ilar taka mið af efni eftir far andi gerða:

1 . 32013 H 0172: Tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2013/172/ESB frá 5 . apríl 2013 um sam eigin legan 
ramma fyrir einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki í Sambandinu (Stjtíð . ESB L 99, 
9 .4 .2013, bls . 17) .“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 198/2013 og reglu gerð ar (ESB)  
nr . 220/2013 og tilmæla 2013/172/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam-
bandsins, telst fullgiltur .

(1) Stjtíð . ESB L 65, 8 .3 .2013, bls . 17 .
(2) Stjtíð . ESB L 70, 14 .3 .2013, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 99, 9 .4 .2013, bls . 17 .
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4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 42/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 463/2013 frá 17 . maí 
2013 um breyt ingu á reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 2003/2003 um áburð í því skyni 
að laga I ., II . og IV . við auka við 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 1 . lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 2003/2003) í 
XIV . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0463: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 463/2013 frá 17 . maí 2013 (Stjtíð . 
ESB L 134, 18 .5 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 463/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 134, 18 .5 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 43/2014

frá 8. apríl 2014

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 framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 837/2013 
frá 25 . júní 2013 um breyt ingu á III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) 
nr . 528/2012 að því er varðar upp lýs ingakröfur vegna leyfa fyrir sæfivörum (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 945/2013 frá 2 . október 2013 um að samþykkja sýpermetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (2) .

3) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 955/2013 frá 4 . október 2013 um að samþykkja própíkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 9 (3) .

4) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1032/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja brómediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 4 (4) .

5) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1033/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja fimmvatnað koparsúlfat sem fyrirliggjandi 
virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2 (5) .

6) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1034/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja álfosfíð, sem losar fosfín, sem virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 20 (6) .

7) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1035/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja bensósýru sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 3 og 4 (7) .

8) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1036/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja etófenprox sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (8) .

9) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1037/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem 
fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6 (9) .

10) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1038/2013 frá 24 . október 2013 um að samþykkja tebúkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 7 og 10 (10) .

(1) Stjtíð . ESB L 234, 3 .9 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 261, 3 .10 .2013, bls . 23 .
(3) Stjtíð . ESB L 263, 5 .10 .2013, bls . 7 .
(4) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 22 .
(5) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 25 .
(6) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 28 .
(7) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 31 .
(8) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 35 .
(9) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 38 .
(10) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 40 .
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11) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1039/2013 frá 24 . október 2013 um að breyta samþykki fyrir nónansýru sem fyrirliggjandi virku 
efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2 (11) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 12n (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012):

„– 32013 R 0837: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 837/2013 frá 25 . júní 
2013 (Stjtíð . ESB L 234, 3 .9 .2013, bls . 1) .“

2 . Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 12n (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012):

„12na . 32013 R 0945: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 945/2013 frá 
2 . október 2013 um að samþykkja sýpermetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð . ESB L 261, 3 .10 .2013, bls . 23) .

12nb . 32013 R 0955: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 955/2013 frá 
4 . október 2013 um að samþykkja própíkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokki 9 (Stjtíð . ESB L 263, 5 .10 .2013, bls . 7) .

12nc . 32013 R 1032: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1032/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja brómediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokki 4 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 22) .

12nd . 32013 R 1033: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1033/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja fimmvatnað koparsúlfat sem fyrirliggjandi virkt efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 25) .

12ne . 32013 R 1034: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1034/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja álfosfíð, sem losar fosfín, sem virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokki 20 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 28) .

12nf . 32013 R 1035: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1035/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja bensósýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokkum 3 og 4 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 31) .

12ng . 32013 R 1036: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1036/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja etófenprox sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 35) .

12nh . 32013 R 1037: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1037/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem fyrirliggjandi 
virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 38) .

12ni . 32013 R 1038: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1038/2013 frá 
24 . október 2013 um að samþykkja tebúkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 
sæfivörur í vöruflokkum 7 og 10 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 40) .

12nj . 32013 R 1039: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1039/2013 frá 
24 . október 2013 um að breyta samþykki fyrir nónansýru sem fyrirliggjandi virku efni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2 (Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 43) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglu gerð ar (ESB) nr . 837/2013 og fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) 
nr . 945/2013, (ESB) nr . 955/2013, (ESB) nr . 1032/2013, (ESB) nr . 1033/2013, (ESB) nr . 1034/2013, (ESB) 
nr . 1035/2013, (ESB) nr . 1036/2013, (ESB) nr . 1037/2013, (ESB) nr . 1038/2013 og (ESB) nr . 1039/2013, 
sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

(11) Stjtíð . ESB L 283, 25 .10 .2013, bls . 43 .
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3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr . 225/2013 frá 13 . desember 2013 (12), 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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(12) Stjtíð . ESB L 154, 22 .5 .2014, bls . 22, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 29, 22 .5 .2014, bls . 21 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 49/20 28.8.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 44/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 354/2013 frá 18 . apríl 2013 um breyt ingar varð andi sæfivörur sem eru leyfðar í sam ræmi við
reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 564/2013 frá 18 . júní 2013 um þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu sam-
kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á
mark aði og um notkun þeirra (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 liðir bætist við á eftir lið 12nj (fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr . 1039/2013) í XV . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„12nk . 32013 R 0354: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 354/2013 frá 
18 . apríl 2013 um breyt ingar varð andi sæfivörur sem eru leyfðar í sam ræmi við reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 (Stjtíð . ESB L 109, 19 .4 .2013, bls . 4) .

12nl . 32013 R 0564: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 564/2013 frá 18 . júní 
2013 um þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu sam kvæmt reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á mark aði og um notkun þeirra 
(Stjtíð . ESB L 167, 19 .6 .2013, bls . 17) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð a (ESB) nr . 354/2013 og (ESB) nr . 564/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr . 225/2013 frá 13 . desember 2013 (3), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr . 43/2014 frá 8 . apríl 2014 (4), 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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 109, 19 .4 .2013, bls . 4 .
(2) Stjtíð . ESB L 167, 19 .6 .2013, bls . 17 .
(3) Stjtíð . ESB L 154, 22 .5 .2014, bls . 22, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 29, 22 .5 .2014, bls . 21 .
(4) Stjtíð . ESB L 256, 28 .8 .2014, bls . 17, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 49, 28 .8 .2014, bls . 17 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/12



28.8.2014 Nr . 49/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 45/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 758/2013 frá 7 . ágúst 
2013 um leið rétt ing u á VI . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1272/2008 um 
flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 944/2013 frá 
2 . október 2013 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 framförum á sviði tækni 
og vísinda (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 lið 12zze (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1272/2008) í 
XV . kafla II . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0758: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 758/2013 frá 7 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 216, 10 .8 .2013, bls . 1),

– 32013 R 0944: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 944/2013 frá 2 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 261, 3 .10 .2013, bls . 5) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 758/2013 og (ESB) nr . 944/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 216, 10 .8 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 261, 3 .10 .2013, bls . 5 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/13



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 49/22 28.8.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 46/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 1197/2013 frá 
25 . nóvember 2013 um breyt ingu á III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr . 1223/2009 um snyrtivörur (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 674/2013/ESB 
frá 25 . nóvember 2013 um við mið un ar reglur um I . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr . 1223/2009 um snyrtivörur (2) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í lið 1a (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1223/2009):

„– 32013 R 1197: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1197/2013 frá 25 . nóvember 2013 
(Stjtíð . ESB L 315, 26 .11 .2013, bls . 34) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 1a (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr . 1223/2009):

„1aa . 32013 D 0674: Fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 674/2013/ESB frá  
25 . nóvember 2013 um við mið un ar reglur um I . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr . 1223/2009 um snyrtivörur (Stjtíð . ESB L 315, 26 .11 .2013, bls . 82) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1197/2013 og fram kvæmd ar ákvörð un ar 2013/674/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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 315, 26 .11 .2013, bls . 34 .
(2) Stjtíð . ESB L 315, 26 .11 .2013, bls . 82 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/14



28.8.2014 Nr . 49/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 48/2014

frá 8. apríl 2014

um breyt ingu á II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, staðlar, prófanir og vottun)  
og 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 til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/52/ESB frá 30 . október 
2013 um breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/98/EB um búnað um borð í skipum (1) .

2) II . og 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 undirliður bætist við í 1 . lið (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í XXXII . kafla II . við auka við EES-
samn ing inn:

„– 32013 L 0052: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/52/ESB frá 30 . október 2013 (Stjtíð . ESB 
L 304, 14 .11 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Eftir far andi undirliður bætist við í lið 56d (til skip un ráðs ins 96/98/EB) í XIII . við auka við EES-samn ing-
inn:
„– 32013 L 0052: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/52/ESB frá 30 . október 2013 (Stjtíð . ESB 

L 304, 14 .11 .2013, bls . 1) .“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/52/ESB, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 304, 14 .11 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/15



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 49/24 28.8.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 49/2014

frá 8. apríl 2014

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 ákvörð un nr . S9 frá 20 . júní 2013 um tilhögun endur greiðslu vegna
fram kvæmd ar 35 . og 41 . gr . reglu gerð ar (EB) nr . 883/2004 (1) .

2) Ákvörð un nr . S9 kemur í stað ákvörð un ar S4 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn
og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti liðar 8 .4 (ákvörð un nr . S4) í VI . við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„52013 XX 0927(01): Ákvörð un nr . S9 frá 20 . júní 2013 um tilhögun endur greiðslu vegna fram kvæmd ar 
35 . og 41 . gr . reglu gerð ar (EB) nr . 883/2004 (Stjtíð . ESB C 279, 27 .9 .2013, bls . 8) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörð un ar nr . S9, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB C 279, 27 .9 .2013, bls . 8 .
(2) Stjtíð . ESB C 106, 24 .4 .2010, bls . 52 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/16



28.8.2014 Nr . 49/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 50/2014

frá 8. apríl 2014

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 framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 885/2013 
frá 15 . maí 2013 um viðbót við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB um skynvædd 
flutningakerfi að því er varðar veitingu upp lýs ingaþjón ustu um örugg og áreið an leg bílastæði fyrir 
vörubifreiðar og atvinnuökutæki (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn framselda reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 886/2013 
frá 15 . maí 2013 um viðbót við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB að því er varðar 
gögn og máls með ferða r reglur svo veita megi, þar sem því verður við komið, almennar lágmarksupp-
lýs ingar sem tengjast umferðaröryggi án endur gjalds fyrir notendur (2) .

3) 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 liðir bætist við á eftir lið 17kb (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2011/453/ESB) í XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„17kc . 32013 R 0885: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 885/2013 frá 15 . maí 2013 
um viðbót við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB um skynvædd flutningakerfi að 
því er varðar veitingu upp lýs ingaþjón ustu um örugg og áreið an leg bílastæði fyrir vörubifreiðar og 
atvinnuökutæki (Stjtíð . ESB L 247, 18 .9 .2013, bls . 1) .

17kd . 32013 R 0886: Framseld reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 886/2013 frá 15 . maí 
2013 um viðbót við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/40/ESB að því er varðar gögn og 
máls  með  ferða r reglur svo veita megi, þar sem því verður við komið, almennar lágmarksupp lýs-
ingar sem tengjast umferðaröryggi án endur gjalds fyrir notendur (Stjtíð . ESB L 247, 18 .9 .2013, 
bls . 6) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglu gerð a (ESB) nr . 885/2013 og (ESB) nr . 886/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .
(1) Stjtíð . ESB L 247, 18 .9 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 247, 18 .9 .2013, bls . 6 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/17



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 49/26 28.8.2014

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 52/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 909/2013 frá 10 . september 2013 um tækni for skriftir fyrir rafrænt sjókorta- og upp lýs ingakerfi 
fyrir siglingar á skipgengum vatnaleiðum (ECDIS-kerfi fyrir skipgengar vatnaleiðir) sem um getur í 
til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/44/EB (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/49/ESB frá 11 . október 
2013 um breyt ingu á II . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB um tækni legar 
kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (2) .

3) 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 undirliður bætist við í lið 47a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB):

„– 32013 L 0049: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/49/ESB frá 11 . október 2013 (Stjtíð . 
ESB L 272, 12 .10 .2013, bls . 41) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 47a (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB):

„47aa . 32013 L 0049: Til skip un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/49/ESB frá 11 . október 2013 um 
breyt ingu á II . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/87/EB um tækni legar 
kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (Stjtíð . ESB L 272, 12 .10 .2013, bls . 
41) .“

3 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 49ad (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 164/2010):

„49ae . 32013 R 0909: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 909/2013 frá  
10 . september 2013 um tækni for skriftir fyrir rafrænt sjókorta- og upp lýs ingakerfi fyrir 
siglingar á skipgengum vatnaleiðum (ECDIS-kerfi fyrir skipgengar vatnaleiðir) sem um getur 
í til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/44/EB (Stjtíð . ESB L 258, 28 .9 .2013, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 909/2013 og til skip unar 2013/49/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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 258, 28 .9 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 272, 12 .10 .2013, bls . 41 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 53/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 1264/2013 frá 3 . desember 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 474/2006 um að stofna skrá
Banda lags ins yfir flug rekendur sem er bannað að stunda flug rekstur innan Banda lags ins (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 undirliður bætist við í lið 66zab (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 474/2006) í 
XIII . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 1264: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1264/2013 frá  
3 . desember 2013 (Stjtíð . ESB L 326, 6 .12 .2013, bls . 7) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti fram kvæmd ar reglu gerð ar (ESB) nr . 1264/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 326, 6 .12 .2013, bls . 7 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 54/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 782/2013 frá 14 . ágúst 
2013 um breyt ingu á III . við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 66/2010 um
um hverfismerki ESB (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/641/ESB frá 7 . nóvember
2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu um hverfismerkis ESB fyrir vatnssalerni og
þvagskálar (2) .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Eftir far andi bætist við í lið 2a (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 66/2010):

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0782: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 782/2013 frá 14 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 219, 15 .8 .2013, bls . 26) .“

2 . Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 2zi (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/250/ESB):

„2zj . 32013 D 0641: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/641/ESB frá 7 . nóvember 2013 um 
vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu um hverfismerkis ESB fyrir vatnssalerni og þvagskálar 
(Stjtíð . ESB L 299, 9 .11 .2013, bls . 38) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 782/2013 og ákvörð un ar 2013/641/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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) . 

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 219, 15 .8 .2013, bls . 26 .
(2) Stjtíð . ESB L 299, 9 .11 .2013, bls . 38 .
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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28.8.2014 Nr . 49/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 56/2014

frá 8. apríl 2014

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 . 815/2013 frá
27 . ágúst 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara
sem stunduðu flugstarf semi sem tilgreind er í I . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins
2003/87/EB, 1 . janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er
tilgreint með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópu sam bandinu (1) .

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 100/2014 frá
5 . febrúar 2014 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr . 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara
sem stunduðu flugstarf semi sem tilgreind er í I . við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins
2003/87/EB, 1 . janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er
tilgreint (2) .

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 undirliðir bætist við í lið 21as (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 748/2009) í  
XX . við auka við EES-samn ing inn:

„– 32013 R 0815: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 815/2013 frá 27 . ágúst 2013 (Stjtíð . 
ESB L 236, 4 .9 .2013, bls . 1) .

– 32014 R 0100: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 100/2014 frá 5 . febrúar 2014 (Stjtíð . 
ESB L 37, 6 .2 .2014, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr . 815/2013 og (ESB) nr . 100/2014, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 236, 4 .9 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 37, 6 .2 .2014, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 58/2014

frá 8. apríl 2014

um breyt ingu á 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 reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 549/2013 frá 21 . maí
2013 um evrópskt þjóð hags- og svæðisreikningakerfi í Evrópu sam bandinu (1) .

2) XXI . 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 á eftir lið 19ya (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 193/2011) í  
XXI . við auka við EES-samn ing inn:

„19z . 32013 R 0549: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 549/2013 frá 21 . maí 2013 um 
evrópskt þjóð hags- og svæðisreikningakerfi í Evrópu sam bandinu (Stjtíð . ESB L 174, 26 .6 .2013, 
bls . 1) .

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

a) Ísland og Noregur þurfa ekki að sundurliða gögn eftir svæðum eins og kveðið er á um í þessari
reglu gerð . 

b) Ákvæði 19 . kafla við auka A taka ekki til Íslands og Noregs .

c) Reglu gerð þessi tekur ekki til Liechtensteins .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 549/2013, 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 9 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 8 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 174, 26 .6 .2013, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .
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28.8.2014 Nr . 49/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR 
nr. 59/2014

frá 10. apríl 2014

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 . 389/2013 frá 2 . maí
2013 um stofnun skrár Sambandsins sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB og
ákvörð un um Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 280/2004/EB og nr . 406/2009/EB og um nið ur fellingu
reglu gerð a fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 920/2010 og nr . 1193/2011 (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr . 389/2013 falla úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (ESB) nr . 920/2010 (2) og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1193/2011 (3), en
þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samn ing inn og ber því að fella þær úr EES-samn ingnum .

3) Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 280/2004 frá 11 . febrúar 2004 um aðferð til að vakta losun
gróður húsaloft tegunda í Bandalaginu og um fram kvæmd Kýótóbókunarinnar (4) hefur ekki verið
felld inn í EES-samn ing inn og því taka sérstakar kröfur um skýrslugjöf sem kveðið er á um í þeirri
ákvörð un ekki til EFTA-ríkjanna .

4) Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 406/2009/EB frá 23 . apríl 2009 um átak aðild ar ríkjanna til
að draga úr losun gróður húsaloft tegunda til að uppfylla skuld bind ingar Banda lags ins um að draga
úr losun gróður húsaloft tegunda fram til ársins 2020 (5) hefur ekki verið felld inn í EES-samn ing inn
og því taka kröfur um skýrslugjöf, svo og tak markanir á losun, sem kveðið er á um í þeirri ákvörð un
ekki til EFTA-ríkjanna .

5) Viðskipti EFTA-ríkjanna skulu skráð í skrá Sambandsins og í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins . 
Yfirstjórn andinn skal sinna starfi sínu gagnvart EFTA-ríkjunum og Eftir lits stofn un EFTA skal vera
hinn lögbæri aðili sem gefur yfirstjórn andanum nauð syn leg fyrirmæli í tengslum við ákvæði sem
varða beitingu reglu gerð ar (ESB) nr . 389/2013 gagnvart EFTA-ríkjunum, eftir því sem við á .

6) Samn ings að ilar skilja að vegna sérstaks eðlis kerfis ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar
gróður húsaloft tegunda og tengds staðlaðs og varins skráningarkerfis sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (6), þar sem kveðið er á um að koma á fót skrá Sambandsins, er
krafist sérstakra reglna um geymslu gagna og aðgang að skrá Sambandsins til að tryggja að heim ildir
til losunar gróður húsaloft tegunda séu í sam ræmi við starfrænar og tækni legar forskriftir fyrir upp lýs-
ingaskiptastaðla fyrir skráningarkerfi sam kvæmt Kýótóbókuninni og að milli færsla slíkra heim ilda
sé í sam ræmi við skuld bind ingar þær sem leiða af Kýótóbókuninni .

7) Skrá Sambandsins skal endur spegla rýmkun kerfis ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar
gróður húsaloft tegunda þannig að það taki til EFTA-ríkjanna . Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar sam-
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 152/2012 frá 26 . júlí 2012 (7), ná reikningur ESB fyrir heildarfjölda
losunarheim ilda, reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheim ilda vegna flugs, uppboðsreikningur
ESB fyrir losunarheim ildir, úthlutunarreikningur ESB fyrir losunarheim ildir, reikningur ESB vegna
varasjóðs fyrir nýja aðila, uppboðsreikningur ESB fyrir losunarheim ildir vegna flugs og reikningur
ESB fyrir sérstakan varasjóð yfir losunarheim ildir EFTA-ríkjanna . 

8) Samn ings að ilar viður kenna sérkenni skrár Sambandsins og við skipta dagbókar Evrópu sam bandsins 
og ábyrgð fram kvæmda stjórn arinnar að því er varðar tryggan rekstur og viðhald kerfisins . Fram-

(1) Stjtíð . ESB L 122, 3 .5 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB L 270, 14 .10 .2010, bls . 1 .
(3) Stjtíð . ESB L 315, 29 .11 .2011, bls . 1 .
(4) Stjtíð . ESB L 49, 19 .2 .2004, bls . 1 .
(5) Stjtíð . ESB L 140, 5 .6 .2009, bls . 136 .
(6) Stjtíð . ESB L 275, 25 .10 .2003, bls . 32 .
(7) Stjtíð . ESB L 309, 8 .11 .2012, bls . 38, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 63, 8 .11 .2012, bls . 43 .
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kvæmda stjórn in á því að geta tryggt að aðgangur verði þegar í stað felldur úr gildi tíma bundið, ef 
þörf krefur, í sam ræmi við reglu gerð (ESB) nr . 389/2013, en að um leið verði tekið tillit til hlutverks 
Eftir lits stofn un ar EFTA . Þessi lausn hefur ekki áhrif á fram tíðar mál sem tengjast tveggja stoða 
kerfinu sem komið var á fót með EES-samn ingnum .

9) Samn ings að ilum er ljóst að mikil vægt er að löggæsluyfir völdum og skattyfir völdum samn ings að-
ila, Evrópuskrifstofu fram kvæmda stjórn ar Evrópu sam bandsins um aðgerðir gegn svikum, Endur-
skoðunarrétti Evrópu sam bandsins, Evrópsku réttarað stoðinni, ásamt lögbærum yfir völdum sem um
getur í 11 . gr . til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/6/EB (8) og í 1 . mgr . 37 . gr . til skip unar
Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/60/EB (9), lands bundnum, lögbærum eftir lits yfir völdum, lands-
stjórn endum samn ings að ila og lögbærum yfir völdum, sem um getur í 18 . gr . til skip unar 2003/87/EB,
sé veittur réttur til að fá til teknar upp lýs ingar sem geymdar eru í skrá Sambandsins og í við skipta-
dagbók Evrópu sam bandsins í skýrt skil greindum tilvikum ef það reynist nauð syn leg t til þess að þau
geti sinnt störfum sínum sem um getur í 110 . gr . reglu gerð ar (ESB) nr . 389/2013 .

10) Af sömu ástæðu viður kenna samn ings að ilar, þótt þeir minni á að ákvörð un ráðs ins 2009/371/
JHA (10) hafi ekki verið felld inn í EES-samn ing inn, að Evrópulögreglan fái ótíma bundinn lesaðgang
að upp lýs ingum sem geymdar eru í skrá Sambandsins og í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins .

11) Samn ings að ilar taka þó fram að þrátt fyrir rétt til upp lýs inga og ótíma bundins lesaðgangs, sem
kveðið er á um í 110 . gr . reglu gerð ar (ESB) nr . 389/2013, ríki sá skiln ingur að sam starf löggæslu
og dóm stóla um sakamál, svo og um fram kvæmd og framfylgd í tengslum við skatta, falli utan
gildissviðs EES-samn ings ins og að reglu gerð in veiti því þeim stofnunum sem getið er ekki réttindi
umfram þau sem tilgreind eru sér stak lega í 110 . gr . hennar .

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1 . Texti liðar 21ana (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1193/2011) hljóði svo:

 „32013 R 0389: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 389/2013 frá 2 . maí 2013 um stofnun 
skrár Sambandsins sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB og ákvörð un um 
Evrópu þingsins og ráðs ins nr . 280/2004/EB og nr . 406/2009/EB og um nið ur fellingu reglu gerð a fram-
kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 920/2010 og nr . 1193/2011 (Stjtíð . ESB L 122, 3 .5 .2013, bls . 1) .

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

a) Skrá skal útgáfu, milli færslu og ógildingu losunarheim ilda vegna EFTA-ríkjanna, flug rekenda
þeirra og flug rekenda sem þeir stjórn a í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins .

Yfirstjórn andinn skal vera til þess bær að sinna þeim störfum sem um getur í 1 . til 3 . mgr . 20 . gr . 
til skip unar 2003/87/EB þegar EFTA-ríkin, flug rekendur þeirra eða flug rekendur sem þeir stjórn a
eiga hlut að máli .

b) Eftir far andi málsliður bætist við í 4 . mgr . 8 . gr .:

„Eftir lits stofn un EFTA skal sam ræma fram kvæmd þessarar reglu gerð ar ásamt lands stjórn endum í 
hverju EFTA-ríki um sig og yfirstjórn andanum .“

c) Eftir far andi málsliður bætist við í 7 . mgr . 34 . gr .:

„Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in“ þegar reikningshafar í
lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli .“

d) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2 . mgr . 51 . gr ., 2 . mgr . 52 . gr ., 2 . mgr . 54 . gr . og 3 . mgr . 55 . gr .:

„Þegar um er að ræða töflur aðild ar ríkja EFTA um úthlutun skal Eftir lits stofn un EFTA gefa
yfirstjórn andanum fyrirmæli .“

(8) Stjtíð . ESB L 96, 12 .4 .2003, bls . 16 .
(9) Stjtíð . ESB L 309, 25 .11 .2005, bls . 15 .
(10) Stjtíð . ESB L 121, 15 .5 .2009, bls . 37 .
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

e) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2 . mgr . 59 . gr .:

„Þegar um er að ræða al þjóð leg réttindi EFTA-ríkjanna til inneignar, skal Eftir lits stofn un EFTA
gefa yfirstjórn andanum fyrirmæli .“

f) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 1 . mgr . 96 . gr . og 2 . mgr . 97 . gr .:

„Þegar um er að ræða reikninga í lögsögu EFTA-ríkis skal fram kvæmda stjórn in þegar í stað
tilkynna Eftir lits stofn un EFTA um fyrirmæli sem hún hefur gefið yfirstjórn andanum og ástæðurnar 
fyrir þessum fyrirmælum .

Ef tíma bundin nið ur felling aðgangs er ekki þverlæg og að svo miklu leyti sem henni er beint að
einstökum reikningum í lögsögu EFTA-ríkis, skal Eftir lits stofn un EFTA, innan þriggja virkra
daga, samþykkja ákvörð un um gildissvið fyrirmæla fram kvæmda stjórn arinnar, á grund velli
skýringa fram kvæmda stjórn arinnar . Ef Eftir lits stofn un EFTA samþykkir ekki ákvörð un hefur það
ekki áhrif á gildi fyrirmæla fram kvæmda stjórn arinnar eða á þær aðgerðir sem yfirstjórn andinn
grípur til .“

g) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3 . mgr . 97 . gr .:

„Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in“ þegar reikningshafar í
lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli .“

h) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3 . mgr . 99 . gr .:

„Lands stjórn andi EFTA-ríkis getur óskað eftir því við Eftir lits stofn un EFTA að hún hefji á ný ferli
sem hafa verið stöðvuð í sam ræmi við 1 . mgr . ef hann telur að úrlausnarefnin sem ollu stöðvuninni
hafi verið útkljáð . Ef svo er skal Eftir lits stofn un EFTA, að höfðu sam ráði við fram kvæmda stjórn-
ina, gefa yfirstjórn andanum fyrirmæli um að hefja þessi ferli á ný . Að öðrum kosti skal hún hafn a
beiðninni innan hæfilegs frests og upp lýsa lands stjórn andann um það án tafar, tilgreina ástæður
sínar og setja fram viðmiðanir sem skal uppfylla til þess að síðari til kynn ing verði sam þykkt .“

i) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3 . mgr . 110 . gr .:

„Þegar reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli, getur yfirstjórn andi afhent slíkar
upp lýs ingar að fengnu fyrirframsamþykki Eftir lits stofn un ar EFTA .“

j) Eftir far andi undirgrein bætist við í 6 . mgr . 110 . gr .:

„Evrópulögreglan skal upp lýsa Eftir lits stofn un EFTA og fram kvæmda stjórn ina um notkun sína á
gögnunum þegar reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli .““

2 . Texti liðar 21an (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 920/2010) falli brott .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 389/2013, 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 11 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . 
gr . EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 10 . apríl 2014

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. 60/2014

frá 10. apríl 2014

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 . 1123/2013 frá
8 . nóvember 2013 um að ákvarða al þjóð leg réttindi til inneignar sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins 
og ráðs ins 2003/87/EB (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 liður bætist við á eftir lið 21alg (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2013/448/ESB) í  
XX . við auka við EES-samn ing inn:

„21alh . 32013 R 1123: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 1123/2013 frá 8 . nóvember 2013 
um að ákvarða al þjóð leg réttindi til inneignar sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2003/87/EB (Stjtíð . ESB L 299, 9 .11 .2013, bls . 32) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 1123/2013, 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 11 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 
103 . gr . EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr . 59/2014 frá 10 . apríl 2014 (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 10 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 299, 9 .11 .2013, bls . 32 .
(2) Stjtíð . ESB L 256, 28 .8 .2014, bls . 36, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 49, 28 .8 .2014, bls . 31 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/24
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 61/2014

frá 10. apríl 2014

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 . 206/2014 frá 4 . mars
2014 um breyt ingu á reglu gerð (ESB) nr . 601/2012 að því er varðar hnatthlýnunarmátt annarra
gróður húsaloft tegunda en koltvísýrings (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 21apg (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 601/2012) í XX . við auka 
við EES-samn ing inn:

„eins og henni var breytt með:

– 32014 R 0206: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr . 206/2014 frá 4 . mars 2014 (Stjtíð . 
ESB L 65, 5 .3 .2014, bls . 27) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 206/2014, 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 11 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 10 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 65, 5 .3 .2014, bls . 27 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/25
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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 62/2014

frá 30. apríl 2014

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 (ESB) nr . 421/2014 frá 16 . apríl 
2014 um breyt ingu á til skip un 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til
losunar gróður húsaloft tegunda innan Banda lags ins með tilliti til fram kvæmd ar á alþjóðasamn ingi
um beitingu sam eigin legrar mark aðstengdrar heildarráð stöf unar um al þjóð lega losun frá flugi eigi
síðar en árið 2020 (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 21al (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB) í XX . við-
auka við EES-samn ing inn:

„– 32014 R 0421: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr . 421/2014 frá 16 . apríl 2014 (Stjtíð . 
ESB L 129, 30 .4 .2014, bls . 1) .“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr . 421/2014, 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 30 . apríl 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (*) .

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 30 . apríl 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .

(1) Stjtíð . ESB L 129, 30 .4 .2014, bls . 1 .
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .

2014/EES/49/26




