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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 233/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 653/2014 frá 

15. maí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1760/2000 um rafræna auðkenningu nautgripa og 

merkingar nautakjöts (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 7c (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000) í hluta 

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

„– 32014 R 0653: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 653/2014 frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 189, 27.6.2014, bls. 33).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 653/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við  

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 189, 27.6.2014, bls. 33. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/01 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 234/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/704/ESB 

frá 8. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunar-

stöðvar á landamærum (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 D 0704: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/704/ESB frá 8. október 

2014 (Stjtíð. ESB L 294, 10.10.2014, bls. 46).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar 2014/704/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 294, 10.10.2014, bls. 46. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/02 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 235/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/919 

frá 12. júní 2015 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunar-

stöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 D 0919: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/919 frá 12. júní 

2015 (Stjtíð. ESB L 149, 16.6.2015, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/919, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 149, 16.6.2015, bls. 15. 

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

nr. 236/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/250/ESB 

frá 29. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir 

landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að ostruherpesveira 1 µvar (OsHV-1 µVar) berist til  

tiltekinna svæða á Írlandi og í Breska konungsríkinu (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 94. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB) í hluta 4.2 

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

„– 32014 D 0250: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/250/ESB frá 29. apríl 

2014 (Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 79).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar 2014/250/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 79. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 237/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/728 frá 6. maí 

2015 um breytingu á skilgreiningunni á sérstöku áhættuefni sem er sett fram í V. viðauka við  

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1162 frá 15. júlí 

2015 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um 

setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heila-

hrörnunar (2). 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið  

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES- 

samninginn. 

4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar, 2013/503/ESB, sem var felld inn í EES- 

samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 167/2014 (3), varðar lifandi dýr 

önnur en fisk og eldisdýr. Því ber að tilgreina að ákvörðun 2013/503/ESB taki ekki til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði I. kafla I. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í 

hluta 7.1: 

„– 32015 R 0728: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/728 frá 6. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 116, 7.5.2015, bls. 1), 

– 32015 R 1162: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1162 frá 15. júlí 2015 

(Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í 59. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/503/ESB) í 

hluta 7.2:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 202, 30.7.2015, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr.43, 30.7.2015, bls. 12. 

2017/EES/38/05 
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„Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/728 og (ESB) 2015/1162, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 238/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/861 

frá 3. júní 2015 um leyfi fyrir kalíumjoðíði, vatnsfríu kalsíumjoðati og húðuðu, kornuðu, vatnsfríu 

kalsíumjoðati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

2015/1020 frá 29. júní 2015 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem 

fóðuraukefni fyrir varphænur og aukategundir alifugla til varps (leyfishafi er Kemin Europa  

NV) (2). 

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

2015/1043 frá 30. júní 2015 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (ECC 3.2.1.8), sem 

er framleiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir alifugla til eldis og 

til varps og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2148/2004, (EB) nr. 828/2007 og (EB) 

nr. 322/2009 (leyfishafi er Huvepharma NV) (3). 

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

2015/1053 frá 1. júlí 2015 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 

10415 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis, smágrísi, eldiskjúklinga, eldiskalkúna, ketti og hunda 

og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1259/2004, (EB) nr. 255/2005, (EB) nr. 1200/2005 og 

(EB) nr. 1520/2007 (leyfishafi er Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (4). 

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

2015/1060 frá 2. júlí 2015 um leyfi fyrir um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni og betaínhýdróklóríði sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (5). 

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

2015/1061 frá 2. júlí 2015 um leyfi fyrir askorbínsýru, natríumaskorbýlfosfati, natríumkalsíuma-

skorbýlfosfati, natríumaskorbati, kalsíumaskorbati og askorbýlpalmítati sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (6). 

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

2015/1104 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 237/2012 að því er 

varðar nýtt form alfagalaktósíðasa (EC 3.2.1.22), sem er framleiddur með Saccharomyces cere-

visiae (CBS 615.94), og endó-1,4-betaglúkanasa (EC 3.2.1.4), sem er framleiddur með Aspergillus 

niger (CBS 120604) (leyfishafi er Kerry Ingredients and Flavours) (7). 

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

2015/1105 frá 8. júlí 2015 um leyfi fyrir blöndu með Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 

16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 

  

(1) Stjtíð. ESB L 137, 4.6.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 163, 30.6.2015, bls. 22. 

(3) Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 63. 

(4) Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 8. 

(5) Stjtíð. ESB L 174, 3.7.2015, bls. 3. 

(6) Stjtíð. ESB L 174, 3.7.2015, bls. 8. 

(7) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 61. 

2017/EES/38/06 
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sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla, 

aðrar en varpfugla, um leyfi til að nota fóðuraukefnið í drykkjarvatn fyrir eldiskjúklinga og um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 544/2013 að því er varðar hámarksinnihald fóðuraukefnisins í 

heilfóðri og samrýmanleika þess við hníslalyf (leyfishafi er Biomin GmbH) (8). 

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

2015/1114 frá 9. júlí 2015 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Escherichia coli, sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 403/2009 og  

framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 848/2014 og (ESB) nr. 1236/2014 (9). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði II. kafla I. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004), 

lið 1zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 255/2005), lið 1zzm (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005) og lið 1zzzzh (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1520/2007): 

„– 32015 R 1053: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1053 frá 1. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2148/2004) 

og lið 1zzzzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 322/2009): 

„– 32015 R 1043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1043 frá 

30. júní 2015 (Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 63).“ 

3. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 828/2007): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1043 frá 

30. júní 2015 (Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 63).“ 

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zzzzza (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 403/2009): 

„– 32015 R 1114: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1114 frá 9. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 18).“ 

5. Eftirfarandi bætist við í 110. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 848/2014) og 121. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1236/2014): 

„eins og henni var breytt með:  

– 32015 R 1114: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1114 frá 9. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 18).“  

  

(8) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 65. 

(9) Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 18. 
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6. Eftirfarandi bætist við í lið 2zzf (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 237/2012): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1104: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1104 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 61).“ 

7. Eftirfarandi bætist við í 89. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 544/2013): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1105: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1105 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 65).“ 

8. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 135. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/724): 

„136. 32015 R 0861: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/861 frá 3. júní 

2015 um leyfi fyrir kalíumjoðíði, vatnsfríu kalsíumjoðati og húðuðu, kornuðu, vatnsfríu 

kalsíumjoðati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 137, 4.6.2015, bls. 1). 

137. 32015 R 1020: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1020 frá 

29. júní 2015 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni 

fyrir varphænur og aukategundir alifugla til varps (leyfishafi er Kemin Europa NV) (Stjtíð. 

ESB L 163, 30.6.2015, bls. 22). 

138. 32015 R 1043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1043 frá 

30. júní 2015 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (ECC 3.2.1.8), sem er fram-

leiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir alifugla til 

eldis og til varps og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2148/2004, (EB) nr. 828/2007 og 

(EB) nr. 322/2009 (leyfishafi er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 63). 

139. 32015 R 1053: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1053 frá 1. júlí 

2015 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 sem  

fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis, smágrísi, eldiskjúklinga, eldiskalkúna, ketti og hunda og um 

breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1259/2004, (EB) nr. 255/2005, (EB) nr. 1200/2005 og (EB) 

nr. 1520/2007 (leyfishafi er Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, 

bls. 8). 

140. 32015 R 1060: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1060 frá 2. júlí 

2015 um leyfi fyrir um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni og betaínhýdróklóríði sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 174, 3.7.2015, bls. 3). 

141. 32015 R 1061: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1061 frá 2. júlí 

2015 um leyfi fyrir askorbínsýru, natríumaskorbýlfosfati, natríumkalsíumaskorbýlfosfati, 

natríumaskorbati, kalsíumaskorbati og askorbýlpalmítati sem fóðuraukefni fyrir allar dýra-

tegundir (Stjtíð. ESB L 174, 3.7.2015, bls. 8). 

142. 32015 R 1105: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1105 frá 8. júlí 

2015 um leyfi fyrir blöndu með Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284,  

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 

sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alif-

ugla, aðrar en varpfugla, um leyfi til að nota fóðuraukefnið í drykkjarvatn fyrir eldiskjúklinga 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 544/2013 að því er varðar hámarksinnihald fóður-

aukefnisins í heilfóðri og samrýmanleika þess við hníslalyf (leyfishafi er Biomin 

GmbH) (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 65).  
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143. 32015 R 1114: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1114 frá 9. júlí 

2015 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Escherichia coli, sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 403/2009 og framkvæmdarreglugerð-

um (ESB) nr. 848/2014 og (ESB) nr. 1236/2014 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/861, (ESB) 2015/1020, (ESB) 2015/1043, 

(ESB) 2015/1053, (ESB) 2015/1060, (ESB) 2015/1061, (ESB) 2015/1104, (ESB) 2015/1105 og 

(ESB)2015/1114, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 239/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að því er varðar 

biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1289/2004) í 

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 R 0291: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 

21. mars 2014 (Stjtíð. ESB L 87, 22.3.2014, bls. 87).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 291/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 87, 22.3.2014, bls. 87. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 240/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/897 

frá 11. júní 2015 um leyfi fyrir þíamínvetnisklóríði og þíamínmónónítrati sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 143. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1114) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„144. 32015 R 0897: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/897 frá 11. júní 

2015 um leyfi fyrir þíamínvetnisklóríði og þíamínmónónítrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýra-

tegundir (Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/897, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 8. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 241/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/786 frá 19. maí 

2015 um skilgreiningu viðmiðana við að samþykkja afeitrunarmeðferðir sem notaðar eru á afurðir 

sem eru ætlaðar sem fóður eins og kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/32/EB (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtensteins. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 144. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/897) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„145. 32015 R 0786: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/786 frá 19. maí 2015 um  

skilgreiningu viðmiðana við að samþykkja afeitrunarmeðferðir sem notaðar eru á afurðir sem eru 

ætlaðar sem fóður eins og kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB 

(Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/786, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 242/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1103 frá 8. júlí 205 um leyfi fyrir betakarótíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

2015/1152 frá 14. júlí 2015 um leyfi fyrir tókóferólkjarna úr jurtaolíum, tókóferólauðugum kjarna 

úr jurtaolíum (δ-auðugum) og α-tókóferóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 145. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/786) í 

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„146. 32015 R 1103: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1103 frá 8. júlí 

205 um leyfi fyrir betakarótíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 181, 

9.7.2015, bls. 57). 

147. 32015 R 1152: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1152 frá 14. júlí 

2015 um leyfi fyrir tókóferólkjarna úr jurtaolíum, tókóferólauðugum kjarna úr jurtaolíum  

(δ-auðugum) og α-tókóferóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 187, 

15.7.2015, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1103 og (ESB) 2015/1152, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 57. 

(2) Stjtíð. ESB L 187, 15.7.2015, bls. 5. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/10 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 243/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1417 frá 20. ágúst 2015 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir kanínur til eldis og 

undaneldis (leyfishafi er Huvepharma NV) (1). 

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

2015/1426 frá 25. ágúst 2015 um leyfi fyrir blöndu með bensósýru, þýmóli, evgenóli og píperíni 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og auka-

tegundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er DSM Nutritional Product) (2). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 147. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1152) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„148. 32015 R 1417: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1417 frá 20. ágúst 

2015 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir kanínur til eldis og undaneldis (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 15). 

149. 32015 R 1426: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1426 frá 25. ágúst 

2015 um leyfi fyrir blöndu með bensósýru, þýmóli, evgenóli og píperíni sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla til eldis og 

sem eru aldar til varps (leyfishafi er DSM Nutritional Product) (Stjtíð. ESB L 223, 26.8.2015, 

bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1417 og (ESB) 2015/1426, sem verður 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 220, 21.8.2015, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 223, 26.8.2015, bls. 6. 

2017/EES/38/11 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 244/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 901/2014 frá 18. júlí 2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 168/2013 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með 

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

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

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

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„46c. 32014 R 0901: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 901/2014 frá 18. júlí 

2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar 

stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum á tveimur eða þremur 

hjólum og fjórhjólum (Stjtíð. ESB L 249, 22.8.2014, bls. 1). 

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

Eftirfarandi bætist við í lið 2.1 í VII. viðauka: 

„IS fyrir Ísland, 

FL fyrir Liechtenstein, 

16 fyrir Noreg.““ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 901/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 143/2015 frá 11. júní 2015 (2), hvort sem ber upp síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 22.8.2014, bls. 1. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 341, 15.12.2016, bls. 30, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr.69, 15.12.2016, bls.31. 

2017/EES/38/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 



Nr. 38/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 245/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208 frá 

8. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2003 að því 

er varðar notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 40a (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1322/2014) í II. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„41. 32015 R 0208: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208 frá 8. desember 

2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2003 að því er varðar 

notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skóg-

rækt (Stjtíð. ESB L 42, 17.2.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/208, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 42, 17.2.2015, bls. 1. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 246/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 685/2014 frá 

20. júní 2014 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að  

því er varðar pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól í fæðubótarefni í föstu  

formi (1). 

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

því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

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

Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) 

og í 69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012) í XII. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32014 R 0685: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 685/2014 frá 20. júní 2014 (Stjtíð. 

ESB L 182, 21.6.2014, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 685/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 21.6.2014, bls. 23. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 247/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1362 frá 6. ágúst 

2015 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að 

því er varðar notkun á kísildíoxíði (E 551) í rósmarínkjarna (E 392) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1378 frá 11. ágúst 

2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að 

því er varðar notkun á ríbóflavínum (E 101) og karótínum (E 160a) í þurrkuð kartöflukorn og  

-flögur (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

stein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1362: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1362 frá 6. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 210, 7.8.2015, bls. 22), 

– 32015 R 1378: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1378 frá 11. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 213, 12.8.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1362 og (ESB) 2015/1378, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015, bls. 22. 

(2) Stjtíð. ESB L 213, 12.8.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/15 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 248/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1102 frá 8. júlí 

2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því 

er varðar að taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

stein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1102: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1102 frá 8. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 181, 9.7.2015, bls. 54).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1102, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 54. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/16 



Nr. 38/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 249/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/7 frá 6. janúar 

2015 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á  

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð (ESB)  

nr. 432/2012 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/8 frá 6. janúar 

2015 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 

minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

stein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

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

nr. 432/2012): 

„– 32015 R 0007: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/7 frá 6. janúar 2015 (Stjtíð. 

ESB L 3, 7.1.2015, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 99. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/539): 

„100. 32015 R 0007: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/7 frá 6. janúar 2015 um leyfi 

fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til 

þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 432/2012 (Stjtíð. ESB 

L 3, 7.1.2015, bls. 3). 

101. 32015 R 0008: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/8 frá 6. janúar 2015 um 

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

á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 6).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 6. 

2017/EES/38/17 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/7 og (ESB) 2015/8, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 38/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 250/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/595 

frá 15. apríl 2015 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2016, 2017  

og 2018 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta  

þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og 

dýraríkinu (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/595 fellur úr gildi, frá og með  

1. janúar 2016, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 400/2014 (2), en sú 

gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr EES-samningnum frá og 

með 1. janúar 2016. 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

stein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við á eftir 101. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/8): 

„102. 32015 R 0595: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/595 frá 

15. apríl 2015 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2016, 2017 

og 2018 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta 

þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og 

dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 99, 16.4.2015, bls. 7). 

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

Eftirfarandi bætist við í töfluna í 5. lið II. viðauka: 

IS 12 (*)  

15 (**)  

NO 12 (*)  

15 (**) “ 

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 99, 16.4.2015, bls. 7. 

(2) Stjtíð. ESB L 119, 23.4.2014, bls. 44. 

2017/EES/38/18 
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2. Texti 88. liðar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 400/2014) falli brott frá 

og með 1. janúar 2016. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/595, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 38/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 251/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1041 frá 30. júní 

2015 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 

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

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1052 frá 1. júlí 

2015 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu (2). 

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

því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

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

Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 102. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/595) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„103. 32015 R 1041: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1041 frá 30. júní 2015 um 

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

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 57). 

104. 32015 R 1052: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1052 frá 1. júlí 2015 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu 

(Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1041 og (ESB) 2015/1052, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 57. 

(2) Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 5. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 



Nr. 38/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 252/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 210/2013 frá 

11. mars 2013 um samþykki fyrir starfsstöðvum, sem framleiða spírur, samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 (1). 

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

því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

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

Liechtenstein. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 104. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1052) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„105. 32013 R 0210: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 210/2013 frá 11. mars 2013 um 

samþykki fyrir starfsstöðvum, sem framleiða spírur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og  

ráðsins (EB) nr. 852/2004 (Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2013, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 210/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2013, bls. 24. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 253/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 1277/2014 frá 1. desember 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar 

efnið lasalósíð (1). 

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

nr. 1359/2014 frá 18. desember 2014 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 

að því er varðar efnið túlatrómýsín (2). 

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

nr. 1390/2014 frá 19. desember 2014 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 

að því er varðar efnið eprínómektín (3). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

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

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 R 1277: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1277/2014 frá 

1. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 346, 2.12.2014, bls. 23), 

– 32014 R 1359: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1359/2014 frá 

18. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 365, 19.12.2014, bls. 103), 

– 32014 R 1390: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1390/2014 frá 

19. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 369, 24.12.2014, bls. 65).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 1277/2014, (ESB) nr. 1359/2014 og (ESB) 

nr. 1390/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 346, 2.12.2014, bls. 23. 

(2) Stjtíð. ESB L 365, 19.12.2014, bls. 103. 

(3) Stjtíð. ESB L 369, 24.12.2014, bls. 65. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/21 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 254/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1078 frá 3. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

klódrónsýru (í formi dínatríumsalts) (1). 

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

2015/1079 frá 3. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

hexaflúmúrón (2). 

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

2015/1080 frá 3. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

própýl-4-hýdroxýbensóat og natríumsalt þess (3). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

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

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1078: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1078 frá 3. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 5), 

– 32015 R 1079: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1079 frá 3. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 8), 

– 32015 R 1080: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1080 frá 3. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1078, (ESB) 2015/1079 og (ESB) 

2015/1080, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 8. 

(3) Stjtíð. ESB L 175, 4.7.2015, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/22 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 255/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1308 frá 29. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið 

basískt álsalisýlat (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

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

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1308: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1308 frá 29. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 200, 30.7.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1308, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 200, 30.7.2015, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/23 



Nr. 38/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 256/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1057 frá 1. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2012/715/ESB um skrá yfir 

þriðju lönd með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi starfsemi á sviði 

eftirlits og framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er jafngild þeirri sem er við lýði í 

Sambandinu (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 15qb (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2012/715/ESB) í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 D 1057: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1057 frá 1. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/1057, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 171, 2.7.2015, bls. 23. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 257/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1494 frá 

4. september 2015 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi benseni) við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er 

varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1494: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1494 frá 4. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 233, 5.9.2015, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1494, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 233, 5.9.2015, bls. 2. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 258/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 frá 28. maí 

2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0830: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 frá 28. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 132, 29.5.2015, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/830, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 29.5.2015, bls. 8. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/26 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 259/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/864 

frá 4. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 340/2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber 

til Efnastofnunar Evrópu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0864: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/864 frá 4. júní 

2015 (Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/864, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 260/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/744 

frá 8. maí 2015 um að leyfa bráðabirgðaráðstöfun, sem Holland greip til í samræmi við 52. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008, að því er varðar viðbótarkröfur um 

umbúðir og merkingar á rafvindlingum, sem innihalda nikótín, og áfyllingarílát (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 12zzy (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/419) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzz. 32015 D 0744: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/744 frá 8. maí 

2015 um að leyfa bráðabirgðaráðstöfun, sem Holland greip til í samræmi við 52. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008, að því er varðar viðbótarkröfur um umbúðir og 

merkingar á rafvindlingum, sem innihalda nikótín, og áfyllingarílát (Stjtíð. ESB L 118, 9.5.2015, 

bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/744, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 118, 9.5.2015, bls. 8. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 261/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/984 

frá 24. júní 2015 um að samþykkja koparpýriþíón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 21 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/985 

frá 24. júní 2015 um að samþykkja klóþíanidín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 

í vöruflokki 18 (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 12zzz (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/744) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzza. 32015 R 0984: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/984 frá 24. júní 

2015 um að samþykkja koparpýriþíón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 21 (Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 43). 

12zzzb. 32015 R 0985: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/985 frá 24. júní 

2015 um að samþykkja klóþíanidín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöru-

flokki 18 (Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 46).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/984 og (ESB) 2015/985, sem verður birt-

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 43. 

(2) Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 46. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 262/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 

frá 30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi 

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

markað (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzt (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/408) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„13zzzzu. 32015 R 0707: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 frá 

30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi 

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

markað (Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 44).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/707, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 113, 1.5.2015, bls. 44. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 263/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 

frá 12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð 

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32015 R 0762: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 12. maí 

2015 (Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2015, bls. 6).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzu (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/707) 

„13zzzzv. 32015 R 0762: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 

12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/762, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2015, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/31 
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4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 264/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1106 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) 

nr. 1037/2012 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami (1). 

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

2015/1115 frá 9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (2). 

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

2015/1154 frá 14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (3). 

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

2015/1166 frá 15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (4). 

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

2015/1201 frá 22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (5). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011):  

  

(1) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 70. 

(2) Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 22. 

(3) Stjtíð. ESB L 187, 15.7.2015, bls. 18. 

(4) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 34. 

(5) Stjtíð. ESB L 195, 23.7.2015, bls. 37. 
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„– 32015 R 1106: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 70), 

– 32015 R 1115: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 9. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 22), 

– 32015 R 1154: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 

14. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 187, 15.7.2015, bls. 18), 

– 32015 R 1166: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 

15. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 34), 

– 32015 R 1201: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 

22. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 195, 23.7.2015, bls. 37).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 13zs (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1037/2012): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1106: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 70).“ 

3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 13zzzzv (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/762): 

„13zzzzw. 32015 R 1115: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 

9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við  

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 22). 

13zzzzx. 32015 R 1154: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 

14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi við 

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 187, 15.7.2015, bls. 18). 

13zzzzt. 32015 R 1166: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 

15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við 

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 34). 

13zzzzzs. 32015 R 1201: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 

22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi við 

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 195, 23.7.2015, bls. 37).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1106, (ESB) 2015/1115, (ESB) 

2015/1154, (ESB) 2015/1166 og (ESB) 2015/1201, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  
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3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 265/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við  

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1107 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð 

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (1). 

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

2015/1108 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB) 2015/1116 

frá 9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

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

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3). 

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

2015/1165 frá 15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglu-

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

um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (4). 

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

2015/1176 frá 17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, 

einangur 1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5). 

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

2015/1191 frá 20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi 

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

markað (6). 

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

2015/1192 frá 20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 72. 

(2) Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 75. 

(3) Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 26. 

(4) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 30. 

(5) Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2015, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 122. 

(7) Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 124. 

2017/EES/38/33 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1295 frá 27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð 

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

um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (8). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32015 R 1107: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 72), 

– 32015 R 1108: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 8. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 75), 

– 32015 R 1116: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB) 2015/1116 frá 9. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 26), 

– 32015 R 1165: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 

15. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 30), 

– 32015 R 1176: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 

17. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2015, bls. 1), 

– 32015 R 1192: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 

20. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 124), 

– 32015 R 1295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 

27. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 199, 29.7.2015, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 13zzzzz (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1201): 

„13zzzzza. 32015 R 1107: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 

8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 72). 

13zzzzzb. 32015 R 1108: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 

8. júlí 2015 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 

8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 75). 

  

(8) Stjtíð. ESB L 199, 29.7.2015, bls. 8. 
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13zzzzzc. 32015 R 1116: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB) 2015/1116 frá 

9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 182, 10.7.2015, bls. 26). 

13zzzzzd. 32015 R 1165: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 

15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglugerð 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 30). 

13zzzzze. 32015 R 1176: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 

17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 

1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

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

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2015, 

bls. 1). 

13zzzzzf. 32015 R 1191: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1191 frá 

20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi við 

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

á markað (Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 122). 

13zzzzzg. 32015 R 1192: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 

20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi við 

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

á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 124). 

13zzzzzh. 32015 R 1295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 

27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 199, 29.7.2015, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/1107, (ESB) 2015/1108, (ESB) 

2015/1116, (ESB) 2015/1165, (ESB) 2015/1176, (ESB) 2015/1191, (ESB) 2015/1192 og (ESB) 

2015/1295 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 266/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 284/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar 

sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 13c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 284/2013) í XV. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1475: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 225, 28.8.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1475, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 225, 28.8.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 267/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1190 frá 20. júlí 

2015 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um 

snyrtivörur (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1190: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1190 frá 20. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 193, 21.7.2015, bls. 115).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1190, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 115. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 268/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1298 frá 28. júlí 

2015 um breytingu á II. og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1298: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1298 frá 28. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 199, 29.7.2015, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1298, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 199, 29.7.2015, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/36 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 269/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/39/ESB frá 12. mars 

2014 um breytingu á tilskipun 2012/9/ESB að því er varðar dagsetningu lögleiðingar hennar og 

lokadag umbreytingartímabilsins (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í fyrsta undirlið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/9/ESB) í 3. lið (tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB) í XXV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32014 L 0039: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/39/ESB frá 12. mars 2014 (Stjtíð. ESB 

L 73, 13.3.2014, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/39/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 13.3.2014, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/37 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 270/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka 

(Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/30/EB frá 23. apríl 2009 

um breytingu á tilskipun 98/70/EB að því er varðar forskriftir fyrir bensín, dísilolíu og gasolíu og 

um að innleiða fyrirkomulag til að vakta og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og um breytingu 

á tilskipun ráðsins 1999/32/EB að því er varðar forskriftir fyrir eldsneyti sem er notað fyrir skip á 

skipgengum vatnaleiðum og um niðurfellingu á tilskipun 93/12/EBE (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/30/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 93/12/EBE (2), en sú 

gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 6a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB): 

„– 32009 L 0030: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/30/EB frá 23. apríl 2009 (Stjtíð. 

ESB L 140, 5.6.2009, bls. 88).“ 

2. Eftirfarandi texti bætist við lið 6a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB): 

„c) Orðið „Ísland“ bætist við á eftir orðinu „Finnland“ og orðið „Noregur“ bætist við á eftir orðinu 

„Litháen“ í 5. mgr. 2. gr. 

d) Eftirfarandi undirgrein bætist við á eftir fyrstu undirgrein 4. mgr. 3. gr.: 

„Íslandi má heimila að bensín sem inniheldur etanól eða metanól með 70 Kpa hámarks-

gufuþrýsting sé sett á markað yfir sumarið, með því skilyrði að etanólið sem notað er sé lífelds-

neyti eða að minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda með notkun metanóls fullnægi kröfunum 

sem tilgreindar eru í 2. mgr. 7. gr. b.“ 

e) Ákvæði 7. gr. a og 7. gr. e taka ekki til Liechtensteins. 

f) Ákvæði 6. mgr. 7. gr. b taka ekki til EFTA-ríkjanna.“ 

3. Texti 6. liðar (tilskipun ráðsins 93/12/EBE) falli brott. 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 21ad (tilskipun ráðsins 1999/32/EB) í XX. viðauka við EES- 

samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 88. 

(2) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1993, bls. 81. 

2017/EES/38/38 
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„– 32009 L 0030: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/30/EB frá 23. apríl 2009 (Stjtíð. ESB L 

140, 5.6.2009, bls. 88).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2009/30/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember. 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 271/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og  

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/516 frá 26. mars 

2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 874/2004 um reglur um opinbera stefnu varðandi að taka í 

notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess ásamt meginreglum um skráningu (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Liður 5oab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/2004) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við: 

„– 32015 R 0516: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/516 frá 26. mars 2015 

(Stjtíð. ESB L 82, 27.3.2015, bls. 14).“ 

2. Texti aðlögunarliðarins falli brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/516, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 82, 27.3.2015, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/39 



Nr. 38/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 272/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1304/2014 frá 

26. nóvember 2014 um tækniforskrift um rekstrarhæfi að því er varðar undirkerfið „járnbrautar-

vagnar — hávaði“, um breytingu á ákvörðun 2008/232/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 

2011/229/ESB (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37ah (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/232/EB) og í 

lið 37g (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/229/ESB): 

„– 32014 R 1304: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1304/2014 frá 26. nóvember 

2014 (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 421).“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 37ah (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/232/EB): 

„37ai. 32014 R 1304: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1304/2014 frá 26. nóvember 

2014 um tækniforskrift um rekstrarhæfi að því er varðar undirkerfið „járnbrautarvagnar — 

hávaði“, um breytingu á ákvörðun 2008/232/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 

2011/229/ESB (Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 421). 

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

a) Orðin „Noregur og“ bætist við á undan orðinu „Svíþjóð“ í a-lið undirkafla 7.3.2.3 í  

viðaukanum, 

b) Orðin „Noregur og“ bætist við á undan orðinu „Svíþjóð“ í a-lið undirkafla 7.3.2.4 í  

viðaukanum.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1304/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 356, 12.12.2014, bls. 421. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/40 
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4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 273/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/995 frá 8. júní 

2015 um breytingu á ákvörðun 2012/757/ESB varðandi tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því 

er varðar undirkerfið „rekstur og stjórn umferðar“ í járnbrautakerfi Evrópusambandsins (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37dl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/757/ESB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0995: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/995 frá 8. júní 2015 (Stjtíð. ESB 

L 165, 30.6.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/995, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 165, 30.6.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/41 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 274/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/924 frá 8. júní 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 321/2013 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er 

varðar undirkerfið „járnbrautarvagnar — vöruflutningavagnar“ í járnbrautakerfi Evrópusam-

bandsins (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 321/2013) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0924: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/924 frá 8. júní 2015 (Stjtíð. ESB 

L 150, 17.6.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/924, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 272/2015 frá 30. október 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 10. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 58 EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017, bls. 60 

2017/EES/38/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 275/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 frá 

3. apríl 2014 um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim, 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 og um niðurfellingu  

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1321/2007 og (EB) nr. 1330/2007 (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Texti liðar 66d (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010) hljóði svo: 

„32010 R 0996: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 frá 20. október 2010 um 

rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi og um niðurfellingu á tilskipun 

94/56/EB (Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 35), eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 0376: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 frá 3. apríl 2014 

(Stjtíð. ESB L 122, 24.4.2014, bls. 18).“ 

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

Eftirfarandi undirgrein bætist við í 5. mgr. 18. gr.: 

„Liechtenstein og Sviss hafa sameiginlegan landsbundinn gagnagrunn um atvik í almenningsflugi. 

Viðeigandi gögn frá Liechtenstein verða skráð í miðlægt gagnasafn ásamt gögnum frá Sviss.““ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 66gb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1330/2007): 

„66gc. 32014 R 0376: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 frá 3. apríl 2014 

um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim, um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 og um niðurfellingu  

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 1321/2007 og (EB) nr. 1330/2007 (Stjtíð. ESB L 122, 24.4.2014, bls. 18). 

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

Liechtenstein og Sviss hafa sameiginlegan landsbundinn gagnagrunn um atvik í almennings-

flugi. Viðeigandi gögn frá Liechtenstein verða skráð í miðlægt gagnasafn ásamt gögnum frá 

Sviss. Vegna tvíhliða samstarfs við Sviss varðandi atvik í almenningsflugi í Liechtenstein 

mun Liechtenstein meðhöndla beiðnir sem berast samkvæmt þessari reglugerð í nánu  

samstarfi við Sviss.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 122, 24.4.2014, bls. 18. 

2017/EES/38/43 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 376/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 38/66 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 276/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1018 frá 29. júní 2015 um skrá þar sem flokkuð eru atvik í almenningsflugi sem eiga að falla 

undir tilkynningarskyldu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66gc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„66gd. 32015 R 1018: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1018 frá 29. júní 

2015 um skrá þar sem flokkuð eru atvik í almenningsflugi sem eiga að falla undir tilkynn-

ingarskyldu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 (Stjtíð. ESB 

L 163, 30.6.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1018, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 275/2015 frá 30. október 2015 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 163, 30.6.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 62 EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017, bls. 64 

2017/EES/38/44 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 277/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1039 frá 30. júní 

2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 748/2012 að því er varðar flugprófanir (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66p (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1039: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1039 frá 30. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 167, 1.7.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1039, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/45 



Nr. 38/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 278/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1536 frá 

16. september 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar samræmingu á 

reglum um áframhaldandi lofthæfi við reglugerð (EB) nr. 216/2008, um brýn viðhaldsverkefni og 

eftirlit með áframhaldandi lofthæfi loftfara (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 66q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014) í  

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1536: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1536 frá 16. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1536, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 16. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/46 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 279/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1014 frá 25. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Banda-

lagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1014: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1014 frá 25. júní 

2015 (Stjtíð. ESB L 162, 27.6.2015, bls. 65).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 162, 27.6.2015, bls. 65. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/47 



Nr. 38/70 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 280/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi), bókun 31 (um samvinnu á 

sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins) og bókun 37 (með skrá sem 

kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 86. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka samstarf aðildarríkja EES-samningsins þannig að það taki til reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins 

varðandi uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 

661/2010/ESB (1). 

2) Bókun 31 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það til þess að þetta aukna samstarf geti 

átt sér stað. 

3) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013 fellur úr gildi ákvörðun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 661/2010/ESB, en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella 

hana úr EES-samningnum. 

4) XIII. viðauki og bókun 37 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við á eftir 5. mgr. 12. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„6. EFTA-ríkin skulu taka þátt í starfsemi sem kann að leiða af eftirfarandi Sambandsgerð: 

– 32013 R 1315: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 

2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins varðandi uppbyggingu samevrópska flutninga-

netsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, 

bls. 1). 

EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 52. gr. 

reglugerðarinnar, þó án atkvæðisréttar.“ 

2. gr. 

Texti 5. liðar (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 661/2010/ESB) í XIII. viðauka við EES-samninginn 

falli brott. 

3. gr. 

Texti 4. liðar bókunar 37 við EES-samninginn falli brott. 

4. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1. 

2017/EES/38/48 
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5. gr. 

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

ins berst (*). 

6. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 38/72 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

Yfirlýsing EFTA-ríkjanna vegna ákvörðunar nr. 280/2015 frá 30. október 2015 um að fella  

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 inn í EES-samninginn 

„Í samræmi við málsmeðferðina sem kemur fram í 6. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013 eru 

breytingar á leiðbeinandi kortum yfir samevrópska flutninganetið sem er víkkað út til tiltekinna þriðju 

landa, eins og kemur fram í III. viðauka, gerðar á grundvelli samninga milli háttsettra aðila um net  

samgöngugrunnvirkja milli Sambandsins og hlutaðeigandi nágrannalanda. EFTA-ríkin hvetja Sambandið 

til að taka til athugunar eftirtaldar breytingar varðandi kort sem tengjast yfirráðasvæðum þeirra og að 

staðfesta að samkomulag milli háttsettra aðila, í skilningi 6. mgr. 49. gr., hafi náðst: 

– Flugvöllurinn í Vestmannaeyjum á Íslandi verði tekinn úr heildarnetinu. 

– Sjávarhöfnin Landeyjahöfn á Íslandi bætist við heildarnetið. 

– Í stað 18 km langs kafla vegarins E18 inn í borgina Ósló í Noregi komi samsíða vegarkafli á E6 

sem hluti af grunnnetinu. 

– Flugvellirnir Rygge og Ørland í Noregi bætist við heildarnetið. 

– Sjávarhafnirnar í Kirkenes og Mo i Rana í Noregi bætist við heildarnetið. 

– Sjávarhafnirnar í Sandefjord og Ålesund í Noregi verði teknar úr heildarnetinu. 

– Sjávarhafnirnar í Grenland og Karmsund í Noregi komi í stað hafnanna í Porsgrunn og Kopervik í 

heildarnetinu, í þeirri röð.“ 

Yfirlýsing ESB vegna ákvörðunar nr. 280/2015 frá 30. október 2015 um að fella reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 inn í EES-samninginn 

„Sambandið tekur mið af þeim breytingum á kortunum sem EFTA-ríkin leggja til. Það staðfestir að  

breytingarnar sem óskað er eftir séu í samræmi við hlutaðeigandi kröfur sem kveðið er á um í reglugerð 

(ESB) nr. 1315/2013 („reglugerðin“ í því sem fer hér á eftir) og þar af leiðandi að náðst hafi samkomulag 

milli háttsettra aðila í skilningi 6. mgr. 49. gr. reglugerðarinnar. Þessi samningur milli háttsettra aðila 

verður notaður sem grunnur að breytingum á III. viðauka við reglugerðina að því er varðar leiðbeinandi 

kort fyrir hlutaðeigandi EFTA-ríki. Framkvæmdastjórnin mun í þessu skyni beita málsmeðferðinni sem 

kemur fram í 6. mgr. 49. gr. reglugerðarinnar.“ 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 281/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, 

vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun ráðsins 2014/112/ESB frá 19. desember 2014 um  

framkvæmd Evrópusamnings um ákveðna þætti sem varða skipulag vinnutíma í flutningum á 

skipgengum vatnaleiðum, sem Samband evrópskra útgerða flutningapramma (EBU), Evrópska 

skipstjórasambandið (ESO) og Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) gerðu sín í 

milli (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 32k (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/104/EB) í 

XVIII. viðauka við EES-samninginn: 

„32l. 32014 L 0112: Tilskipun ráðsins 2014/112/ESB frá 19. desember 2014 um framkvæmd 

Evrópusamnings um ákveðna þætti sem varða skipulag vinnutíma í flutningum á skipgengum 

vatnaleiðum, sem Samband evrópskra útgerða flutningapramma (EBU), Evrópska skipstjóra-

sambandið (ESO) og Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) gerðu sín í 

milli (Stjtíð. ESB L 367, 23.12.2014, bls. 86).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/112/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 367, 23.12.2014, bls. 86. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/49 



Nr. 38/74 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 282/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/801 frá 20. maí 

2015 um tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í  

umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir smásöluverslunargeirann samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að 

umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1eae (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/131/ESB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1eaf. 32015 D 0801: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/801 frá 20. maí 2015 um 

tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í umhverfismálum 

fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir smásöluverslunargeirann samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórn-

unarkerfi Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 127, 22.5.2015, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2015/801, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 127, 22.5.2015, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/50 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 283/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/877 frá 4. júní 

2015 um breytingu á ákvörðunum 2009/568/EB, 2011/333/ESB, 2011/381/ESB, 2012/448/ESB og 

2012/481/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu  

umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/886 frá 8. júní 

2015 um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu  

umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss (2). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XX. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 2i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/568/EB) og í lið 

2zf (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/481/ESB): 

„– 32015 D 0877: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/877 frá 4. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 142, 6.6.2015, bls. 32).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 2u (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/381/ESB), lið 2x (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2011/333/ESB) og lið 2ze (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2012/448/ESB): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 D 0877: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/877 frá 4. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 142, 6.6.2015, bls. 32).“ 

3. Eftirfarandi bætist við í lið 2v (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB): 

„eins og henni var breytt með: 

32015 D 0886: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/866 frá 8. júní 2015 (Stjtíð. ESB  

L 144, 10.6.2015, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvarðana (ESB) 2015/877 og (ESB) 2015/886, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 142, 6.6.2015, bls. 32. 

(2) Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 12. 

2017/EES/38/51 
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3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 284/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1844 

frá 13. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 að því er varðar tæknilega fram-

kvæmd á Kýótóbókuninni eftir 2012 (1). 

2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 406/2009/EB frá 23. apríl 2009 um átak aðildarríkjanna til 

að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að uppfylla skuldbindingar Bandalagsins um að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins 2020 (2) hefur ekki verið felld inn í EES-samninginn 

og því taka skýrslugjafarkröfur og losunarmörk, sem gert er ráð fyrir í þessari ákvörðun, ekki til 

EFTA-ríkjanna. 

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við 

vöktun og skýrslugjöf að því er varðar losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar 

aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða loftslagsbreytingar og um 

niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (3) hefur ekki verið felld inn í EES-samninginn og því 

taka stakar vöktunar- og skýrslukröfur, sem gert er ráð fyrir í þessari reglugerð, ekki til EFTA-

ríkjanna. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við lið 21ana (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1844: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1844 frá 13. júlí 2015 

(Stjtíð. ESB L 268, 15.10.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1844, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 268, 15.10.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 136. 

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

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/52 



Nr. 38/78 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 285/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1127 frá 10. júlí 

2015 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB um úrgang 

og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 32ff (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB) í XX. við-

auka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 1127: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1127 frá 10. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 184, 11.7.2015, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1127, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 11.7.2015, bls. 13. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/53 



Nr. 38/80 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 286/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98 (1), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2701/98 (2), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98 (3), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2003 (4), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 246/2003 (5), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 247/2003 (6), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2139/2004 (7), sem hefur verið felld inn í EES- 

samninginn, er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005 (8) var felld úr gildi samkvæmt ákvæðum 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 377/2008 (9), en þær gerðir hafa báðar verið felldar 

inn í EES-samninginn og ber því að fella tilvísun í reglugerð (EB) nr. 430/2005 úr EES- 

samningnum. 

9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB (10), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, 

er orðin úrelt og ber því að fella hana úr EES-samningnum. 

10) Ákvæði 1. viðbætis við XXI. viðauka við EES-samninginn eru orðin úrelt og ber því að fella þau úr 

EES-samningnum. 

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

  

(1) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 49. 

(2) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 81. 

(3) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 102. 

(4) Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2003, bls. 5. 

(5) Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 3. 

(6) Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 5. 

(7) Stjtíð. ESB L 369, 16.12.2004, bls. 26. 

(8) Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 36. 

(9) Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57. 

(10) Stjtíð. EB L 9, 15.1.1999, bls. 23. 

2017/EES/38/54 
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ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Texti liðar 1a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98), liðar 1b (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 2701/98), liðar 1c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98), liðar 7d 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB), liðar 18ad (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 246/2003), liðar 18ae (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 247/2003), liðar 18ai (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005), liðar 23b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 2139/2004), liðar 24b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2003) og 1. viðbætis við 

XXI. viðauka við EES-samninginn falli brott. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 287/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1042 frá 30. júní 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 250/2009 um fram-

kvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag 

fyrirtækja að því er varðar aðlögun á tæknilegu sniði í kjölfar endurskoðunar á vöruflokkun eftir 

atvinnugreinum (CPA) (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 1k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 250/2009) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1042: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1042 frá 30. júní 

2015 (Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 61).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1042, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 167, 1.7.2015, bls. 61. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/55 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 288/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1163 frá 15. júlí 

2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007 að því er varðar 

skrána yfir grunnliðina sem notaðir eru í tengslum við jafnvirðisgengi (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 19y (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1163: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1163 frá 15. júlí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 188, 16.7.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1163, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/56 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 289/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1342 

frá 22. apríl 2015 um breytingu á aðferðafræði fyrir vöruflokkun eftir atvinnugreinum sem gefin er 

upp í viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 19z (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1342: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1342 frá 22. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 207, 4.8.2015, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1342, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 207, 4.8.2015, bls. 35. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/57 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 290/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

2015/1365 frá 30. apríl 2015 um afhendingarsnið fyrir gögn um útgjöld vegna rannsókna og 

þróunarstarfsemi (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 19za (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 724/2014) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„19zb. 32015 R 1365: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1365 frá 30. apríl 2015 

um afhendingarsnið fyrir gögn um útgjöld vegna rannsókna og þróunarstarfsemi (Stjtíð. ESB 

L 211, 8.8.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1365, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 211, 8.8.2015, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/58 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 291/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1391 frá 13. ágúst 

2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á fram-

leiðsluaðferðum í landbúnaði að því er varðar reiknistuðla búfjáreininga og skilgreiningar á 

einkennum (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 23a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2009) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1391: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1391 frá 13. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 215, 14.8.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1391, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2015, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/59 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 292/2015 

frá 30. október 2015 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 431/2014 frá 

24. apríl 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1099/2008 um 

hagskýrslur um orkumál að því er varðar framkvæmd árlegra hagskýrslna um orkunotkun 

heimila (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Texti liðar 26a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1099/2008) í XXI. viðauka við EES- 

samninginn hljóði svo: 

„32008 R 1099: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1099/2008 frá 22. október 2008 um 

hagskýrslur um orkumál (Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

– 32013 R 0147: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 147/2013 frá 13. febrúar 2013 

(Stjtíð. ESB L 50, 22.2.2013, bls. 1), 

– 32014 R 0431: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 431/2014 frá 24. apríl 2014 (Stjtíð. 

ESB L 131, 1.5.2014, bls. 1). 

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

a) Liechtenstein er undanþegið söfnun gagna sem gerð er krafa um í þessari reglugerð, að undanskildum 

gögnum um innflutning og útflutning á margvíslegum orkuvörum og framleiðslu á raforku fyrir 

árlegar hagskýrslur um orkumál (Viðauki B). 

b) Ísland er undanþegið skýrslugjöf um skrá yfir samtölur sem skilgreinar eru í viðauka B og varða 

nákvæma sundurliðun orkunotkunar eftir gerð endanlegrar notkunar (rýmishitun, rýmiskæling, 

vatnshitun, eldun, lýsingar- og rafmagnstæki, önnur endanleg notkun) í íbúðarhúsnæðisgeiranum, eins 

og hann er skilgreindur í undirkafla 2.3 í viðauka A.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 431/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 131, 1.5.2014, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/38/60 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 293/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 

um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 

78/660/EBE og 83/349/EBE (1). 

2) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2013/34/ESB falla úr gildi fjórða tilskipun ráðsins 

78/660/EBE (2) og sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE (3), en þær gerðir hafa verið felldar inn í 

EES-samninginn og ber því að fella þær úr EES-samningnum. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XXII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við í lið 10f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 (Stjtíð. 

ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 10h (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/17/ESB): 

„10i. 32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg 

reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana  

ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19). 

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

a) Þegar innlendum gjaldmiði er skipt í evrur, að því er varðar Ísland og Noreg, skal nota það 

gengi sem seðlabanki, sem er ábyrgur fyrir innlenda gjaldmiðlinum, birtir. 

b) Eftirfarandi bætist við í I. viðauka: 

„– Ísland: 

hlutafélag, einkahlutafélag, 

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19. 

(2) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. 

(3) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. 

2017/EES/38/61 



Nr. 38/90 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.6.2017 

 

– Liechtenstein: 

 die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommandi-

taktiengesellschaft, 

– Noregur: 

aksjeselskap, almennaksjeselskap.“ 

c) Eftirfarandi bætist við í II. viðauka: 

„– Ísland: 

sameignarfélag, samlagsfélag, 

– Liechtenstein: 

die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, 

– Noregur: 

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.““ 

3. Texti 4. liðar (fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE) og 6. liðar (sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE) 

falli brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/34/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*). 

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 294/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun ráðsins 2014/102/ESB frá 7. nóvember 2014 um aðlögun 

á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil 

og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu (1). 

2) Samningurinn um þátttöku Lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (2) („Samningurinn 

um stækkun EES frá 2014“) sem var undirritaður 11. apríl 2014 í Brussel hefur gilt til bráðabirgða 

fyrir undirritunaraðila sína frá 12. apríl 2014, og því skal þessi ákvörðun gilda til bráðabirgða 

meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 10i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB) í XXII. viðauka við 

EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32014 L 0102: Tilskipun ráðsins 2014/102/ESB frá 7. nóvember 2014 (Stjtíð. ESB L 334, 

21.11.2014, bls. 86).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/102/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 293/2015 frá 30. október 2015 (3), eða gildistökudag samningsins um stækkun EES frá 2014, hvort 

sem ber upp síðar. 

Meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014, skal ákvörðun þessi gilda til  

bráðabirgða frá 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi borist, eða frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 293/2015 

frá 30. október 2015, hvort sem ber upp síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 334, 21.11.2014, bls. 86. 

(2) Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3) Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 87 EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017, bls. 89 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 
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